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POVZETEK 

 
Trg sili podjetja k vse večji konkurenčnosti in hitremu odzivanju na informacije iz 
okolja in iz podjetja. Vse več je poslovnih informacij, katere je mogoče uspešno 
obvladovati le s pomočjo pravega informacijskega sistema. Proizvodni informacijski 
sistem ima pri tem pomembno vlogo, saj omogoča obdelavo informacij, ki so potrebne 
za planiranje in vodenje proizvodnje. Podjetje LIP Bled d.d. se je pred nekaj leti 
odločilo za zamenjavo informacijskega sistema, saj obstoječi ni več zadoščal potrebam. 
Izbran je bil informacijski sistem podjetja Kopa iz Slovenj Gradca. Prenovo 
proizvodnega dela informacijskega sistema opisujem v svoji nalogi. Na podlagi 
prikazanih teoretičnih izhodišč v prvem delu naloge, v drugem delu opisujem projekt in 
dosežene rezultate prenove proizvodnega informacijskega sistema v PC Notranja vrata, 
ter na koncu navajam nekatere predloge izboljšav. 

 
Ključne besede: informacijski sistem, proizvodni informacijski sistem, planiranje 
proizvodnje, proizvodnja 

 
ABSTRACT 

 
Market compels companies to have a better competitive positions and to respond 
promptly to information from environment and also from within the company. There is 
more and more business information, which is successfully to command only with help 
of a right information system. Production information system plays an important role in 
this sphere of activity, because it makes possible the processing of informations, which 
is necessary for planning and managing of production. Few years ago company LIP 
Bled decided to change the information system, because the existent one didn't meet all 
needs. Selected was the information system made by company Kopa from Slovenj 
Gradec. In my degree I describe renovation of production part of the information system 
Kopa. On the basis of presented theoretical points of departure in first part of degree, in 
second part I describe the project of renovation and effects, which we have achieved 
with the renovation of production part of the information system in PC Notranja vrata. 
At the end I adduce some propositions for improvements. 

 
Key words: information system, production information system, production planning, 
production  
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1 UVOD 

 
Tržne razmere v slovenski lesni industriji so se v času od razpada bivše Jugoslavije 

pa vse do leta 2006 bistveno spremenile. Iz časov planskega sistema, ko je bilo 
povpraševanje večje od ponudbe, je danes situacija povsem drugačna. Gospodarstvo se 
največkrat sooča s tržnim sistemom, kjer je ponudba večja od povpraševanja in v teh 
razmerah lahko uspevajo le najboljši. Podjetja morajo biti v boju za trg fleksibilna in se 
stalno prilagajati njegovim zahtevam, da lahko uspešno konkurirajo ostalim 
udeležencem na trgu. Konkurenčnost ni pomembna le z vidika cene in kvalitete, temveč 
je vse pomembnejša hitra odzivnost, kratki dobavni roki in servis, ki je povezan z 
izdelki in storitvami. Uspešna podjetja se zavedajo, da lahko z optimizacijo poslovnih 
procesov dodatno znižajo svoje stroške. Sodobni management zato potrebuje zanesljiva 
orodja, ki mu v obliki celovite informacijske rešitve pomagajo vzpostaviti učinkovit 
sistem za upravljanje in vodenje celotnega poslovnega procesa.  

Podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, se poleg tega srečujejo še s 
težavami lastne proizvodnje, katero je ravno tako potrebno prilagajati zahtevam trga. 
Glavana dejavnika, ki vplivata na učinkovitost proizvodnje sta prav gotovo 
organiziranost proizvodnega procesa in informacijska podpora temu procesu. Ravno 
informacijska podpora proizvodnim procesom se mi zdi zelo pomemben dejavnik in 
zaradi tega sem se odločil, da to področje obravnavam v svoji nalogi. 

Podjetje LIP Bled, d.d., kjer sem tudi zaposlen, spada med tipična proizvodna 
podjetja. Recesija, ki je danes prisotna na zahodnih tržiščih in problemi s plačili na 
južnih trgih, sta povzročila velik upad naročil. Večjih znanih velikih kupcev ni več in 
podjetje je bilo prisiljeno iskati nove. Širši krog kupcev zahteva širok asortiman 
izdelkov, veliko različnih tipov izdelkov in izpolnjevanje različnih standardov. Ob 
zahtevani visoki kvaliteti morajo biti cene izdelkov konkurenčne, praktično vsi kupci pa 
zahtevajo kratke in zanesljive dobavne roke.  

V takšnih razmerah je zelo pomembno izpolnjevanje informacijskih potreb za 
podporo odločanju. V podjetju Lip Bled je bilo potrebno zagotoviti boljšo fleksibilnost 
in prilagodljivost informacijskega sistema spremembam v okolju. Zaradi tega je bila 
leta 2002 sprejeta odločitev za uvedbo novega, celovitega informacijskega sistema, ker 
je bil predhodni sistem že preživet. Med več ponudniki je bil izbran ERP (Enterprise 
Resource Planing – celovit informacijski sistem) sistem podjetja Kopa, Slovenj Gradec. 
Z uvedbo smo postopno pričeli v začetku leta 2003, najprej s komercialnim delom, 
zatem finančno računovodskim delom in na koncu še s proizvodnim delom. 

V profitnem centru PC Notranja vrata smo do danes pri uvedbi proizvodnega dela 
IS Kopa dosegli že pomembne rezultate, ki omogočajo zadovoljevanje vse večjih 
informacijskih potreb uporabnikov. Vendar z doseženim še nismo zadovoljni. 

1 



Uvod 

Zavedamo se, da je mogoče z optimalnejšim načinom planiranja proizvodnje doseči 
boljše poslovne rezultate. Največji poudarek dajemo izboljšanju dobavne pripravljenosti 
do kupcev, kar pomeni zagotavljanje zanesljivih in kratkih dobavnih rokov, saj dobavna 
pripravljenost postaja glavna konkurenčna prednost. Planiranje proizvodnje, projekt 
prenove proizvodnega informacijskega sistema in doseženi rezultati z uvedbo IS Kopa v 
PC Notranja vrata, so glavna področja, ki jih obravnavam v diplomski nalogi. 

V prvem delu naloge predstavim pomen planiranja. Planiranje obravnavam na 
strateškem nivoju, na taktičnem in končno na operativnem nivoju. Prikazana je tesna 
povezanost planiranja z ustrezno informacijsko podporo, ki je nujna za obdelavo velike 
količine podatkov. 

V drugem delu predstavljam podjetje Lip Bled, zlasti značilnosti proizvodnega 
procesa v PC Notranja vrata. V nadaljevanju sledi osrednji del naloge, v katerem 
prikazujem dosežene rezultate z uvedbo IS Kopa na področju planiranja in vodenja 
proizvodnega procesa v PC Notranja vrata. 

Na koncu dela podajam predloge novih rešitev in izboljšav v zvezi s proizvodnim 
informacijskim sistemom na področju planiranja in vodenja proizvodnega procesa v PC 
Notranja vrata.  
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2 PROIZVODNI PROCESI IN PROIZVODNI INFORMACIJSKI SISTEMI 

2.1 Proizvodni procesi 
Proizvodnja je zavestno dejanje proizvajanja nečesa koristnega (Ljubič 2000, 1). 

Smotri in cilji proizvajanja so podrejeni ciljem podjetja in morajo biti usklajeni s cilji 
trženja (Tavčar 1999, 102). Učinkovito proizvajanje proizvodov po tržnih zahtevah je 
predpogoj za uspešnost podjetja.  

Proizvodni procesi so tisti, v katerih se s pomočjo delovne sile in delovnih sredstev 
spreminja predmete dela v izdelke ali storitve, namenjene trgu. Gre za transformacijske 
procese, kjer se dogaja transformacija vložka (input - material, energija, informacije) v 
izhod ali izložek (output – izdelek ali storitev, odpadki in informacije). Proizvodni 
procesi tako predstavljajo smiselno zaporedje določenih opravil, katerega imenujemo 
tudi proizvodni tok. 

 

Slika 2.1 Proizvodni tok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL O  B  D  E  L  O  V  A  N  E  C IZDELEK 

2 3 4 5 6 …1 

VHOD IZHOD PROIZVODNI TOK - TRANSFORMACIJA 

DELOVNE OPERACIJE 

okolje proizvodni proces okolje 

 
 Vir: Ljubič 2000, 3 
 
Proizvodni procesi so dinamični, saj se stanje predmetom dela stalno spreminja. 

Zaradi tega morajo biti proizvodni procesi ciljno usmerjeni in vodljivi. V okviru 
proizvodnih procesov tako istočasno s transformacijskimi procesi potekajo tudi procesi 
vodenja in upravljanja ter informacijski procesi. Vsak proizvodni proces je specifičen, 
zato so specifični tudi procesi vodenja in informacijski procesi. V splošnem velja, da 
želimo z vodenjem proizvodnih procesov doseči prvotni cilj: izdelati predpisano 
količino izdelkov ustrezne kvalitete v zahtevanem roku in ob čim nižjih stroških. Za 
učinkovito delovanje informacijskih procesov služijo informacijski sistemi, ki 
omogočajo delovanje planiranja, nadzora in kontrole, analize ter vodenja proizvodnih 
procesov. 

Zelo pomembna je urejenost proizvodnih procesov, saj vpliva na njihovo 

3 
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učinkovitost. Urejenost je najbolj odvisna od značilnosti proizvodov in od tržno 
pogojenih količin (Tavčar 1999, 104). Poznamo več vrst proizvodnih procesov, ki jih 
običajno delimo glede na: 

 
− časovni tok, kjer so lahko prekinjeni, občasni ali neprekinjeni, 
− razmestitev naprav, kjer ločimo linijski in skupinski razpored, ter različne 

možne kombinacije teh dveh, 
− velikosti serij oziroma tipa proizvodnje, ki je lahko masovna, serijska, 

posamična ali projektna. 
 
Za učinkovito delovanje proizvodne funkcije Rusjan navaja tri osnovne odločitve, 

ki jih mora sprejeti management proizvodnje. To so odločitve o razmestitvi naprav, 
planiranju in kontroli proizvodnje ter o zagotavljanju kakovosti (Rusjan 1999, 2). 
Odločitev o različni razmestitvi naprav je povezana z odločitvijo o vrsti proizvodnje in 
vpliva na način planiranja in kontrole proizvodnje, pa tudi na način zagotavljanja 
kakovosti. 

2.2 Proizvodni informacijski sistemi 
Informacije imajo v vsakem organizacijskem sistemu velik pomen, predvsem zaradi 

potrebe po predvidevanju prihodnosti, zaznavanju stanja sistema, ter s tem pogojenimi 
odločitvami, katere se neprestano sprejemajo. S povečanjem učinkovitosti informiranja 
se močno poveča učinkovitost celotne organizacije. Rezultat sistematičnega urejanja 
pretoka informacij v organizaciji je informacijski sistem (v nadaljevanju IS). IS je tako 
danes postal del podjetij in podjetja so postala odvisna od IS, ki jih uporabljajo. 

Opredelitev in definicij, kaj dejansko predstavlja izraz IS je veliko, na splošno pa 
ga lahko opišemo kot organizirano celoto medsebojno povezanih sestavin, ki imajo 
namen oblikovati informacije, ter hraniti podatke. Osnovni cilj je zadovoljevanje 
informacijskih potreb. Glavne značilnosti sodobno organiziranega IS so predvsem: 

 
− kompleksnost, ki mora biti prilagojena kompleksnosti organizacije, 
− integriranost, kar pomeni povezanost posameznih delov IS v homogeno celoto 

in upoštevanje specifičnosti organizacije, 
− dinamičnost, kot sposobnost prilagajanja spremembam v procesu in 
− odprtost ter usmerjenost k upravljanju, kar pomeni, da je sistem izoliran od 

okolja, vendar hkrati tudi povezan z njim na vseh ključnih področjih. 
 
Kot že rečeno, je namen IS oblikovanje informacij in hranjenje podatkov. Bistvo je, 

da se podatki (dokumenti) vpisujejo samo enkrat in so kasneje dostopni vsem, v okviru 
pooblastil. Vsi podatki so shranjeni v bazi podatkov in dostopni takoj, vedno in iz 
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katerega koli mesta. Ko govorimo o takšnem IS, govorimo o celovitem ali integriranem 
informacijskem sistemu. Integrirani IS omogoča upravljanje vseh funkcij in procesov 
proizvodnega podjetja in zagotavlja: 

 
− dobro povezanost računalniških sistemov,  
− enkraten zajem podatkov v realnem času in  
− posredovanje ključnih informacij uporabnikom ob pravem času in na pravem 

mestu. 
 
Na trgu danes obstaja velika ponudba raznih vrst integriranih IS, s katerimi je 

mogoče pokriti večino informacijskih potreb podjetja. Uveljavljen akronim za 
integrirane IS je ERP sistem. ERP je kratica za angleški izraz Enterprise Resource 
Planing. Ker so ERP sistemi običajno sestavljeni iz različnih podsistemov, ki so 
oblikovani glede na osnovne funkcije poslovnih sistemov (proizvodni, prodajni, 
nabavni, finančni IS, itd), je pri izbiri potrebno vedeti katera področja moramo pokriti in 
se glede na potrebe odločiti za primerno obliko in kompleksnost sistema. Na trgu danes 
obstaja veliko ponudnikov ERP sistemov, med najbolj poznanimi pa so: Sap AG, 
Oracle (ki je prevzel tudi ponudnika Peoplesoft in J.D.Edwards), BaaN, Microsoft 
Navision. 

Uvedba ERP sistema je velik projekt. Z natančnim definiranjem poslovnih 
problemov, kritično oceno dobavitelja sistema, njegove programske rešitve in 
metodologije uvajanja, lastnim aktivnim vključevanjem v projekt uvedbe, s striktnim 
izvajanjem v okviru postavljenega načrta (stroškovnega in finančnega) je mogoče 
zmanjšati stroške in tveganje na najmanjšo možno mero in hkrati povečati priložnost za 
uspešno implementacijo ERP sistema. 

Največja raznolikost potreb je prav gotovo na področju proizvodnih IS in tu se 
pojavljajo tudi največji problemi pri izbiri, izgradnji in implementaciji ustreznega IS. To 
dejstvo je razumljivo, saj proizvodni procesi pomenijo raznolike konfiguracije različnih 
tehnoloških procesov.  

Proizvodni informacijski sistem (v nadaljevanju PrIS), ki je običajno del ERP 
sistema, omogoča dostop do informacij, ki so potrebne za obvladovanje proizvodnega 
procesa in izpolnjevanje zahtev kupca. PrIS predstavlja vez med ERP sistemom in 
podatki o proizvodnih procesih. Podatki v proizvodnji se običajno zbirajo na 
avtomatiziran način s pomočjo terminalov in črtne kode, kot nosilcem podatkov. Ti 
podatki dobijo pravo uporabno vrednost, ko se povežejo s podatki iz ERP sistema in 
skupaj tvorijo informacije, ki jih potrebujemo za planiranje, nadzor, analizo in vodenje 
proizvodnega procesa.  

S pomočjo PrIS želimo zagotoviti čim večjo točnost in zanesljivost podatkov, ter še 
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posebej njihovo pravočasnost. Namen PrIS je omogočiti delovanje (Ljubič 2000, 7): 
 
− planiranja proizvodnje, kjer določamo kaj in koliko in kdaj bomo proizvajali, 

kakšna bo kakovost in kakšen bo prihodek, 
− nadzora in kontrole poteka proizvodnega procesa, kjer ugotavljamo dejansko 

porabo resursov (materiala, kapacitet, stroškov) in doseženo kvaliteto, ter jih 
primerjamo s planiranimi vrednostmi, 

− analize, kjer ugotavljamo vzroke odstopanj od planiranih vrednosti in 
− vodenja proizvodnje, s katerim želimo dosegati cilje proizvodnega procesa, ki 

so izdelava predpisane količine izdelkov predpisane kakovosti ob točno 
določenem času in čim nižjih stroških. 
 

Spremljanje učinkovitosti proizvodnega procesa je zelo težko izvajati, če ni urejen 
zajem podatkov v realnem času, če podatki niso ustrezno obdelani in usklajeni z 
drugimi informacijami iz proizvodnje in če dostop do obdelanih podatkov ni dovolj 
enostaven. Z zapisom in arhiviranjem podatkov o dogajanjih v proizvodnem procesu v 
bazo podatkov pridobi vodstvo možnost, da na osnovi teh podatkov: 

 
− analizira vse pomembne vidike produktivnosti v proizvodnji, 
− sprejema ukrepe za izboljšano upravljanje proizvodnje in 
− spremlja učinkovitost realiziranih ukrepov. 
 
Na splošno velja, da so učinki uvedbe PrIS v podjetje sledeči: 
 
− zmanjšanje pretočnih časov v proizvodnji, 
− večja produktivnost in boljši izkoristek proizvodnih kapacitet, 
− povečanje fleksibilnosti proizvodnje, 
− točnost dobavnih rokov, 
− zmanjšanje zalog, 
− višja kakovost izdelkov in zmanjšanje izmeta, 
− zmanjšanje stroškov na področju priprave proizvodnje, 
− zmanjšanje celotnih proizvodnih stroškov. 
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3 PROCES PLANIRANJA IN VODENJA PROIZVODNJE 

3.1 Opredelitev planiranja in vodenja proizvodnje 
Planiranje lahko opredelimo kot zavesten proces razmišljanja in odločanja o ciljih, 

obnašanju, ter ukrepanju v prihodnosti (Weindahl 1986). Na podlagi dogodkov iz 
preteklosti, lahko sklepamo na dogajanja v prihodnosti. V vsakem okolju pa se 
pojavljajo tudi nepredvideni dogodki, na katere običajno nimamo vpliva. Čim dlje v 
prihodnost gledamo, tem večja je verjetnost, da bo nepredvidenih dogodkov več. 
Stopnja zanesljivosti planiranja nam pove, koliko se dejanske vrednosti razlikujejo od 
planiranih.  

Vsebina planov vedno določa kaj se hoče doseči, koliko in kdaj. Ne glede na 
časovno obdobje planiranja, morajo biti plani med sabo vsebinsko usklajeni. Tu velja 
načelo časovne hierarhije, kjer morajo biti plani za krajša (nižja) obdobja vsebinsko 
usklajeni s plani za daljša (višja) obdobja. Planiranje v proizvodnem poslovnem sistemu 
se tako prične s strateškim planiranjem, kar je naloga vršnega managementa podjetja in 
nadaljuje na nižjih nivojih do končnega operativnega planiranja proizvodnje. V praksi 
obstaja več vrst planiranja, ena od osnovnih delitev je glede na časovno obdobje. Tako 
poznamo: 

 
− dolgoročno strateško planiranje za obdobje več let 
− srednjeročno taktično planiranje za obdobje 1 leta 
− kratkoročno operativno planiranje, nadzor in vodenje za obdobje 1 tedna ali 

nekaj dni 
 

Slika 3.1 Razmejitev in povezava med strateškim in operativnim planiranjem 
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Planiranje je lahko statično, kar pomeni da se planira za celotno plansko obdobje 
naenkrat ali dinamično (drsno) planiranje, kjer se plansko obdobje pomika. Drsno 
planiranje zagotavlja urejeno in stalno pripravo planov, ter kontinuirano odpravljanje 
morebitnih napak. Pri drsnih planih je plansko obdobje razdeljeno na delna obdobja in 
sicer: fiksno obdobje, ki je časovno najbližje, pripravljalno obdobje in orientacijsko 
obdobje, ki je časovno najbolj oddaljeno. 

 

Slika 3.2 Princip drsnega planiranja 
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Vir:prirejeno po Ljubič 2000, 24 

3.2 Funkcije planiranja in vodenja proizvodnje 
V proizvodnem poslovnem sistemu se planiranje prične na strateškem nivoju s 

poslovnim planom, ki zajema predvsem finančne vidike. Del poslovnega plana je tudi 
letni plan prodaje, ki določa programe izdelkov in njihove okvirne količine, za katere se 
predvideva, da bodo prodani v tem obdobju. Osnova za plan prodaje so podatki o 
prodaji v preteklem obdobju in informacije, pridobljene s spremljavo povpraševanja. 
Informacije o potrebah tržišča so izhodiščne informacije za plan prodaje oziroma za 
planiranje proizvodnje, saj v okolju tržnega gospodarstva velja načelo: proizvajaj tisto 
kar lahko prodaš.  

Funkcije planiranja in vodenja proizvodnje večina avtorjev v osnovi ločuje na dve 
samostojni veji in sicer na: 

 
− Planiranje proizvodnje, ki vključuje: 

− planiranje proizvodnega programa, 
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− osnovno planiranje proizvodnje in 
− planiranje potreb po materialih in kapacitetah. 

− Nadzor in vodenje proizvodnje, ki vključuje: 
− lansiranje in dispečiranje, 
− spremljanje, nadzor in vodenje. 
 

3.2.1 Planiranje proizvodnje 
Planiranje proizvodnega programa 
Je strateško planiranje, kjer se določa proizvodni program in okvirne količine 

izdelkov. Odloča se o strategiji nastopanja na trgih, določa se nivo kvalitete izdelkov in 
sprejema odločitve, kaj se bo proizvajalo v lastni proizvodnji in kaj kupovalo. V tem 
sklopu je bistven plan prodaje, kateri se določi na podlagi spremljave povpraševanja in 
napovedovanja povpraševanja.  

Plan prodaje je izhodišče za planiranje proizvodnih virov, kot so materiali, 
kapacitete in število zaposlenih. Namen planiranja proizvodnih virov je zagotavljanje 
predlogov za odločitve o potrebnih investicijah in večjih spremembah števila 
zaposlenih.  

 
Osnovno paniranje proizvodnje  
Osnovno planiranje obsega le proizvode ki jih bomo izdelovali sami. Plansko 

obdobje zajema običajno 1 leto.  V osnovnem planu so navedene vrste izdelkov, njihove 
količine in okvirni roki za izdelavo. Zaradi tega je potrebno okvirno določiti tudi 
kapacitete, potrebne za realizacijo plana. Kapacitete se določijo s potrebnimi delovnimi 
urami po posameznih oddelkih, kjer se vidi obremenjenost posameznega oddelka. Na 
podlagi plana kapacitet se sprejemajo odločitve o morebitnih kooperacijah ali novih 
investicijah v strojno opremo. 

 
Planiranje potreb po materialih in kapacitetah 
Zajema planiranje materialnih potreb, planiranje potreb po kapacitetah, določanje 

proizvodnih in nabavnih akcij, ter terminsko planiranje. 
Planiranje materialnih potreb vključuje akcije, s katerimi se ugotavlja katere 

materiale in sestavine potrebujemo, v kakšnih količinah in ob katerem času. Materialne 
potrebe se izračunajo iz obstoječih naročil izdelkov na osnovi normativov porabe, ki so 
zapisani v tehnični dokumentaciji (sestavnice izdelkov) in iz statističnih podatkov o 
pretekli porabi, na podlagi katere so določene minimalne in signalne zaloge materiala.  

Razširitev področja planiranja materialnih potreb izven področja podjetja, pomeni 
upravljanje oskrbovalne verige. V kontekstu oskrbovalne verige se obravnava 
organizacijo kot sistem, ki ima svoje vhode (dobavitelje), svoje izhode (stranke) in 
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svoje procese. Pri tem se določa, kako so postopki vpeti v oskrbovalno verigo, kako se 
ti postopki izvajajo, da so čim bolj optimalni, kako jih logistično organizirati in kakšen 
vpliv imajo ti postopki na izrabo virov, ter relacije s strankami 

S kratkoročnim planiranjem potreb po kapacitetah se določa katera delovna mesta 
bodo v planskem obdobju obremenjena in kolikšna bo obremenitev. Potrebe so v planu 
kapacitet navedene v delovnih urah. Potrebe so osnova za določanje nabavnih akcij 
(naročil materiala) in proizvodnih akcij (delovnih nalogov).  

Zadnja stopnja v sklopu planiranja potreb je terminsko planiranje, ki se izvaja na 
operativnem nivoju. S terminskim planiranjem proizvodnje se v okviru zelo kratkih 
terminskih enot (dan) določa razpored dela za posamezna delovna mesta, s tem da se 
upošteva njihova trenutna obremenitev. Za vsako delovno mesto se določi kateri 
obdelovanci se bodo obdelovali, koliko časa bo trajala obdelava in določijo se  roki 
začetka ter zaključka posameznih obdelav.  

 

3.2.2 Nadzor in vodenje proizvodnje 
Lansiranje proizvodnje  
Gre za oblikovanje delovnih nalogov, razpis delovne dokumentacije, preverjanje 

razpoložljivosti virov ter uravnavanje lansiranja nalogov. 
Prvi korak pri lansiranju proizvodnje je oblikovanje delovnih nalogov, ki imajo v 

proizvodnji dvojen pomen: so odredba proizvodnji, ki določa vsebino dela in so 
analitični konto, na katerega se knjižijo stroški proizvodnje. Delovni nalogi se 
oblikujejo smiselno, kar pomeni da se izdelki z enakimi ali podobnimi karakteristikami 
združijo v en delovni nalog. S tem se zagotovi optimalnejši proizvodni proces s čim 
manj menjav različnih obdelav. 

Po terminskem planiranju se za naslednjo terminsko enoto izvede razpis delovne 
dokumentacije, ki mora vsebovati vse potrebne podatke, za možnost izvedbe zahtevanih 
del na posameznem delovnem mestu. K delovni dokumentaciji spadajo tudi morebitne 
skice, načrti in navodila, ki so potrebna za izvedbo operacij. Delovna dokumentacija je 
običajno v pisni obliki, možen pa je tudi elektronski prenos direktno na delovna mesta, 
ki morajo biti opremljena z ustreznimi terminali. 

Pred pričetkom izdelave je potrebno za vse delovne naloge, ki naj bi se izvajali v 
naslednji terminski enoti, preveriti razpoložljivost vseh virov, ki so potrebni za 
realizacijo (material, delovanje strojev, usposobljenost delavcev, orodje). V kolikor niso 
zagotovljeni vsi potrebni viri, se delovni nalogi zadržijo, dokler ne bodo na razpolago 
vsi zahtevani viri. Za sproščene delovne naloge se izvede še rezervacija materiala. 

Pred pričetkom izdelave je zelo pomembno tudi uravnavanje lansiranja delovnih 
nalogov, oziroma vhodno-izhodna kontrola, kot jo navaja Rusjan (Rusjan 1999, 211). 
Cilj vhodno-izhodne kontrole je uravnavanje hitrosti lansiranja delovnih nalogov, da ne 
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pride do preobremenitve oddelkov ali delovnih mest. 
 
Dispečiranje proizvodnje 
Pod dispečiranjem proizvodnje razumemo razdeljevanje dela med izvajalce na 

podlagi terminskega plana proizvodnje in preskrbo z materialnimi postavkami, ter 
orodji.  

Razdeljevanje dela je odrejanje izvajanja, kar običajno opravljajo delavčevi 
neposredni vodje in sicer skladno s terminskim planom, tik pred pričetkom planiranega 
termina.  

V sklop dispečiranja proizvodnje spada tudi preskrba z materiali in orodji. Za 
oskrbo z materiali običajno skrbi posebna pripravljalna služba, ki je zadolžena za 
logistiko v proizvodnem procesu ali pa so to kar skladiščni delavci. Za oskrbo z orodji 
navadno skrbijo delavci sami ali to počnejo njihovi neposredni vodje. 

 
Nadzor in vodenje izdelave 
 Med potekom proizvodnega procesa je potrebno sprotno zajemati in zbirati 

podatke o realizaciji nalog v proizvodnji. Načeloma je potrebno na vsaki proizvodni 
akciji, ki je bila zahtevana z delovnim dokumentom, zabeležiti dejanski dosežek. 
Zajemanje podatkov je lahko ročno ali avtomatizirano (črtna koda, neposredno 
zajemanje podatkov o poteku procesa). 

Pridobljene podatke o realizaciji je potrebno spremljati in analizirati rezultate. Gre 
predvsem za že omenjeno vhodno-izhodno kontrolo, kjer se nadzira vhod v proces, 
obremenitev kapacitet in izhod iz procesa. Naloga vhodno-izhodne kontrole je 
kontrolirati vrste nalogov, ki čakajo na obdelavo v posameznih oddelkih, in poskrbeti, 
da vrste ostanejo v sprejemljivih okvirih (Rusjan 1999, 212). V kolikor se ugotovi, da je 
dejanska realizacije proizvodnje bistveno drugačna od planirane, je potrebno operativno 
ukrepanje. Najprej je potrebno poiskati vzroke za odstopanje. Ali je potrebno zmanjšati 
obseg dela, ki se pošilja v oddelek ali povečati zmogljivosti oddelka. Povečanje 
zmogljivosti je mogoče  doseči z uvedbo nadurnega dela, povečanjem števila delavcev, 
uporabi alternativnih postopkov ali kooperaciji. 

Po končanem proizvodnem procesu, ko so bili vsi izdelki oddani v skladišče, je 
potrebno delovne naloge zaključiti in zapreti. Na podlagi vrnjene dokumentacije, se za 
zaključene delovne naloge lahko izvede obračun materialnih stroškov in dela. 
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4 ZAHTEVE ZA OBLIKOVANJE SISTEMA PLANIRANJA IN VODENJA 
PROIZVODNJE 

 
Uspešen sistem planiranja in vodenja proizvodnje mora ustrezati določenim 

zahtevam: (Ljubič 2000, 439) 
 
Hierarhično strukturiranje 
Pomeni, da mora biti sistem organiziran hierarhično. Odločitve o planih na višjih 

nivojih postanejo omejitve v planih, ki so na nižjih nivojih. Plani na nižjih nivojih 
morajo biti usklajeni s plani na višjih nivojih. 

 
Povratna zveza 
Sistem planiranja in vodenja proizvodnje je sistem s povratno zvezo z zaprto zanko. 

Če se v planih na nižjem nivoju pokaže, da plan na višjem nivoju ni izvedljiv, mora 
povratna zveza sporočiti nazaj, da se plani na višjem nivoju ustrezno korigirajo. 
Podobno je potrebno s pomočjo povratne zveze nadzorovati realizacijo planov in 
ugotavljati morebitna odstopanja od planov. Povratne informacije se zatem uporabijo 
pri reviziji planov. 

 
Računalniška podpora 
Zlasti na nižjih nivojih, kjer so podatki zelo detajlni, je ročno planiranje praktično 

nemogoče. Nujna je računalniška podpora, ki pa ne izključuje vloge zaposlenih. Sistem 
planiranja in vodenja proizvodnje vodijo ljudje ob pomoči zmogljivih orodij. Za dobre 
rezultate je potrebno oboje, sposobno in motivirano osebje ter dobro zasnovana 
računalniška podpora. Omogočati mora možnost enostavnega optimiranja planov in 
izvajanja simulacij. 

 
Centralna baza podatkov 
Sodobni sistemi planiranja in vodenja proizvodnje morajo imeti eno samo centralno 

bazo vseh podatkov o proizvodnji, ki mora omogočati centralizirano vzdrževanje in 
možnost enostavnega dostopa na vseh mestih, kjer se informacije potrebujejo. 
Zagotovljen mora biti le enkraten vnos istih podatkov in poljubna možnost njihove 
naknadne uporabe. 

 
Integracija 
Orodja, ki podpirajo posamezne funkcije sistema planiranja in vodenja proizvodnje, 

morajo biti kompatibilna in sposobna delovati usklajeno. Podatki morajo biti oblikovani 
modularno, kar pomeni da jih je mogoče uporabiti v vseh modulih. Celoten sistem 
planiranja in vodenja proizvodnje mora biti integriran. 

13 



Zahteve za oblikovanje sistema planiranja 
 

Odzivni čas 
Proizvodnja deluje v stalno spreminjajočem se okolju z nepredvidenimi dogodki. 

Zato mora biti sistem planiranja in vodenja proizvodnje zasnovan tako, da v primeru 
takšnih dogodkov reagira dovolj hitro, da se plani lahko pravočasno prilagodijo novim 
razmeram. 

 
Transparenca 
 Informacije in podatki, ki jih posreduje sistem planerju, morajo biti razumljivi in 

enostavni. Na ta način bo dana možnost hitrega in pravilnega odločanja. 
 
Vodenje ob izjemah 
V kompleksnih proizvodnih procesih je en planer lahko odgovoren za nadzor nad 

proizvodnjo ali zalogami več tisočih postavk. Dober računalniški sistem mu mora v 
takšnih primerih omogočati avtomatizirano preverjanje. Posebej ga mora opozoriti na 
postavke, potrebne pozornosti in mu hkrati priporočiti, kakšna akcija naj se izvede. 
Planer lahko na ta način osredotoči svoj čas in napor le na nekaj postavk, ki v danem 
trenutku zahtevajo pozornost. 

 
Natančnost podatkov 
Računalniško podprt sistem planiranja in vodenja proizvodnje deluje s takšnimi 

podatki, kot so vneseni v sistem in sam po sebi ne prepoznava napak. Če so vhodni 
podatki netočni, bodo takšni tudi izhodi. Zaradi tega je zelo pomembno, da se že pri 
samem uvajanju sistema posveti daleč največ pozornosti zagotavljanju točnosti vhodnih 
podatkov in nadalje stalna skrb, da se ta natančnost vzdržuje. Skratka gre za 
izobraževanje uporabnikov in stalno vzdrževanje točnosti pri vnosih podatkov v sistem.  
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5 INFORMACIJSKA PODPORA SISTEMOM PLANIRANJA IN 
VODENJA PROIZVODNJE 

 
Za učinkovito planiranje in vodenje proizvodnih procesov potrebujejo podjetja 

celovite informacijske rešitve, ki zagotavljajo podporo vsem poslovnim procesom v 
podjetju. Ti se izvajajo na področjih komerciale (prodaja, nabava), proizvodnje, 
logistike in tudi financ, računovodstva, kontrolinga itd. Podporo vsem navedenim 
področjem v večji meri nudijo ERP rešitve. 

5.1 Razvoj ERP sistemov 
Prvi programski paketi za podporo planiranju in vodenju proizvodnje so bili v 

začetku šestdesetih namenjeni nadzoru nad zalogami proizvodnih podjetij.  
V naslednjem desetletju se je z nadaljnjim razvojem računalništva in večjo 

možnostjo avtomatske obdelave podatkov razvil koncept MRP (Material Requirement 
Planning). MRP predstavlja tehniko planiranja potreb po materialih, potrebnih za 
izvedbo operativnega plana proizvodnje. Določi se katere materiale in izdelane sestavne 
dele potrebujemo, v kakšnih količinah in ob katerem času. 

V osemdesetih se je v sistem planiranja in vodenja proizvodnje povezalo 
(integriralo) še druge module, ki imajo vpliv na proizvodni proces. Tako je nastal 
sistem, poznan pod kratico MRP II (Material Resource Planning), ki ne odpravlja le 
pomanjkljivosti MRP, temveč predstavlja celovit integriran sistem za uravnavanje 
proizvodnje (Rusjan 1999, 174). Gre za sistem hierarhičnega centraliziranega planiranja 
proizvodnih virov, čigar namen je zajeti vse nivoje planiranja v enoten koncept, da bi 
dosegli optimalen skupni rezultat poslovanja podjetja (Ljubič 2000, 67). Vodilna ideja 
koncepta MRP II je produktivnost in optimalna proizvodna količina, vendar za zaščito 
proizvodnega procesa pred motnjami potrebuje zaloge in časovne rezerve. Gre za načelo 
potiskanja (push) obdelovancev skozi proizvodnjo, ne glede na zasedenost operacij, ki 
sledijo. Koncept MRP II se lahko uspešno uporabi, kadar je možno napovedovanje 
potreb in kjer so zagotovljeni zanesljivi osnovni podatki o proizvodnji. Pomanjkljivost 
sistema MRP II pa je predvsem pri določanju količin za izdelavo, saj ne upošteva 
obremenitve kapacitet. 

Evolucija je vodila k razvoju integriranih poslovnih rešitev ali ERP (Enterprise 
Resource Planning) sistemov, z namenom integriranja vseh funkcij v podjetju v enoten 
računalniški sistem, ki lahko podpira vse potrebe podjetja.  

5.2 Značilnosti ERP sistemov  
ERP so celovite, itegrirane poslovne informacijske rešitve, namenjene celovitemu 

spremljanju poslovanja podjetja. Evidentirajo in spremljajo vse poslovne dogodke in 
podpirajo upravljanje z vsemi viri podjetja: finančnimi, proizvodnimi, človeškimi in 
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materialnimi viri. ERP sistemi so sestavljeni iz standardiziranih, vendar dovolj 
fleksibilnih modulov, zgrajenih na konceptu dvo oz. trinivojske arhitekture. Vsak 
referenčni modul je informacijska rešitev, ki dobi pravo vrednost šele kot del integrirane 
celote v ERP sistemu. Integracija različnih funkcij v en sistem in enotna baza podatkov 
sta eni od glavnih značilnosti ERP sistemov. Z uvedbo ERP sistema morajo podjetja 
pogosto spremeniti tudi poslovne procese in organizacijsko strukturo. ERP sistemi so 
danes že standardizirane in v praksi preverjene rešitve, ki omogočajo enostavno 
povezavo z ostalimi podjetji in omogočajo uvajanje izkušenj najboljše prakse (Best 
Practice) v podjetja. Najboljša praksa pa predstavlja vse aktivnosti v okviru poslovnih 
procesov, ki omogočajo uspešnost in dovršenost pri izvajanju nalog. Prednosti, ki jih 
prinaša uvedba ERP sistema so: 

 
− standardiziranost ERP rešitev, kar omogoča hiter prenos informacij v in med 

podjetji, 
− visoka stopnja združljivosti funkcij (boljša preglednost poslovanja in pretok 

informacij, manj napak v poslovanju, enostavnejše vzdrževanje sistema) 
− oblikovanje in optimiranje poslovnih procesov, 
− omogoča hitrejši dostop do informacij, 
− enkratno obravnavanje podatkov (ni podvajanja dela),  
− natančna in stalna dokumentacija sistema. 
 
Uvedba ERP sistema je veliki projekt, katerega moramo izvesti postopno, po 

izdelani metodologiji, ter s premišljenim vplivom na podjetje. Z natančnim definiranjem 
poslovnih problemov, kritično oceno dobavitelja, programske rešitve in metodologije 
uvajanja, aktivnim vključevanjem odgovornih v projekt in proces uvedbe, s striktnim 
izvajanjem v okviru postavljenega načrta (stroškovnega in finančnega) se lahko 
zmanjšajo stroški in tveganje na najmanjšo možno mero in hkrati poveča priložnost za 
uspešno implementacijo ERP sistema. Istočasno je za projekt uvedbe ERP sistema 
značilno: 

 
− (pre)visoki stroški uvedbe, 
− potrebno je veliko naporov za dosego želenega cilja, 
− vprašanje časa, ki ga bo podjetje porabilo za uvedbo, 
− omejene možnosti za modifikacijo in prilagoditve sistema, 
− zasebnost in varnost podatkov zaradi možnosti zunanjih vdorov v sistem. 
 
V analizi vodilnih ponudnikov ERP rešitev (SAP, Oracle, J.D.Edwards, Peoplesoft, 

Microsoft) in na osnovi informacij uporabnikov je ugotovljeno, da so tržno vodilni ERP 
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sistemi nedovršeni in nekvalitetni (Kovač 2005). Nekvalitetni v smislu: slabo povezanih 
parcialnih rešitev, glomaznosti, nefleksibilnosti, neprimernosti za velike organizacije z 
manjšimi dislociranimi enotami, skromne kvalitete rešitev in nestabilne osnove za 
razvoj informacijskega sistema. 

Kljub naštetim pomanjkljivostim so ERP sistemi zaradi svoje vsestranskosti 
zagotovo najbolj pogosto uporabljene informacijske rešitve v podjetjih. 

5.3 Nadgradnje ERP sistemov na področju planiranja in vodenja proizvodnje 
ERP rešitve so osredotočene na poslovne transakcije in ne podpirajo celovito 

kompletne verige dodane vrednosti. ERP sistemi prve generacije prinašajo mnogim 
podjetjem še danes velike prihranek, kljub temu pa so prednosti teh sistemov v večjem 
delu izkoriščene. Informacijski modeli, ki se v realnem času odzivajo na spremembe v 
dobavah, potrebah, človeških virih ali kapacitetah, predstavljajo tako imenovano drugo 
generacijo ERP sistemov. S temi je mogoče še povečati učinkovitost dela, izboljšati 
proces odločanja in omogočiti spremembe poslovnih procesov. Pričeli so se razvijati 
programski paketi, ki dopolnjujejo ERP programske rešitve in podpirajo ozko 
specializirana področja poslovanja podjetja. Ponudniki teh orodij, le te ponujajo kot 
samostojne rešitve ali v kombinaciji z ERP sistemi.  

Tako so bile v okviru poslovne strategije povezovanja in videnja podjetja v 
oskrbovalni verigi razvite informacijske rešitve SCM (Supply Chain Management), z 
namenom informacijske podpore v celotni oskrbovalni verigi. Oskrbovalna veriga 
namreč (običajno) vključuje več podjetij ali organizacij v odnosu dobavitelj-kupec V 
praksi to pomeni, da vsa podjetja v verigi (od dobaviteljev materiala, proizvajalcev 
izdelkov ali izvajalcev storitev in do dobaviteljev izdelkov kupcu) uporabljajo isti 
informacijski sistem. SCM rešitve so največkrat del oz. nadgradnja ERP sistemov.  

Nadalje so ponudniki ERP sistemov druge generacije začeli v svojih rešitvah 
ponujati funkcije za podporo celovitega upravljanja odnosov s strankami CRM 
(Customer Relationship Management). V današnjem konkurenčnem okolju je vse večji 
pritisk, da podjetja zadržijo obstoječe stranke in pridobijo nove. CRM je poslovna 
strategija , ki je oblikovana tako, da omogoča podjetju razumeti in predvidevati potrebe 
sedanjih in potencialnih strank. Podatki o strankah nastajajo na različnih področjih 
poslovanja podjetja, shranijo se v centralni bazi podatkov in so analizirani in 
distribuirani na ključne točke. Cilj CRM programske opreme je podpora in 
vzpodbujanje optimiranja prodajnih, tržnih in storitvenih procesov. 

Danes poslovni informacijski sistemi niso več orodje za avtomatiziranje obnašanja 
neke organizacije, temveč nabor koordinacijskih mehanizmov, ki zagotavljajo, da so vsi 
procesi in aktivnosti v podjetju medsebojno koordinirani in izvajani skladno s 
strateškim načrtom in cilji organizacije ter namenom vodstva podjetja. Proces, ki 
združuje ERP sistem z dnevnimi funkcionalnimi aktivnostmi poslovanja, je znan kot 
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upravljanje virov podjetja, oziroma ERM (Enterprise Resource Management). ERM 
predstavlja proces integracije in sinhronizacije poslovnih funkcij organizacije.  

Z razvojem avtomatizacije naprav za krmiljenje, se je sočasno odvijal tudi razvoj 
informacijskih sistemov, z namenom povezave poslovnih informacijskih sistemov, kot 
so ERP sistemi, s sistemi za avtomatizirano procesno vodenje strojev in naprav. Vrzel 
med ERP in sistemi procesnega vodenja so zapolnili MES sistemi (Manufacturing 
Execution Systems). MES predstavlja programsko orodje za vodenje proizvodnje in je 
most med proizvodnim okoljem in poslovnim svetom. MES sistemi so lahko del ERP 
sistemov ali so z njimi le povezami. Funkcije MES sistemov so: 

 
− upravljanje proizvodnje (materialno knjigovodstvo, spremljanje delovnih 

nalogov, sledenje naročil), 
− upravljanje proizvodnega procesa (kontrola procesa in kakovosti, poročanje o 

napakah), 
− upravljanje z viri (upravljanje materialnih virov, človeških virov, opreme). 
 
Z uvedbo MES sistema dosežemo hitrejši odziv na spremembe na nivoju planiranja 

in vodenja proizvodnje. Podatki so zagotovljeni v realnem času, zato je boljše tudi 
odločanje. Posledično se s tem zmanjšajo zaloge, skrajšajo se dobavni roki, v delu je 
manj izdelkov. Izmenjava podatkov poteka obojestransko, pri čemer MES posreduje 
podatke o realizaciji in stanju proizvodnje. 

Zajem podatkov na procesnem nivoju je zagotovljen s pomočjo rešitev pod imenom 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquaisition), ki omogočajo grafično 
vizualizacijo vseh procesnih informacij, pridobljenih iz kontrolnih enot. Funkcija 
sistemov SCADA je zajemanje podatkov o proizvodnem procesu, kontrola podatkov in 
odločanje o obnašanju sistema. Sistem MES sporoča procesna navodila za proizvodnjo, 
sekvenčne ukaze in najrazličnejše recepture, ki so potrebne za proizvodnjo. Iz sistemov 
SCADA pa prihajajo poročila o zaključku proizvodnje z vsemi potrebnimi podatki. 

Vsi omejeni sistemi so skupaj povezani v celoto, ki ga predstavlja model CIM 
(Computer Integrated Manufacturing), kar v prevodu pomeni računalniško podprta 
proizvodnja. CIM model je najsodobnejše orodje v vodenju proizvodnje in predstavlja v 
osnovi sistem vodenja proizvodnih procesov s pomočjo računalniške opreme. CIM 
model je razdeljen na štiri plasti, ki so v obliki piramide hierarhično razporejene in 
zajemajo nivo od vodenja celotne proizvodnje z ERP, preko sistema MES na nižjem 
nivoju, sistema SCADA še nižje pa vse do krmiljenja proizvodnega procesa na 
spodnjem nivoju. 
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6 PREDSTAVITEV PROFITNEGA CENTRA NOTRANJA VRATA 

6.1 Predstavitev podjetja LIP Bled 
Podjetje LIP, lesna industrija Bled, d.d. je bilo ustanovljeno leta 1948. V prvih letih 

je bila glavna dejavnost podjetja primarna predelava lesa, kasneje se je dejavnost 
podjetja postopno preusmerjala k finalni proizvodnji. Podjetje je danes sestavljeno iz 
štirih profitnih centrov (v nadaljevanju PC) in direkcije. Gre za sledečo sestavo: 

 
− PC Notranja vrata – proizvodnja notranjih vrat, 
− PC Masivno pohištvo – proizvodnja masivnega sobnega pohištva,  
− PC Opažne plošče – proizvodnja opažnih plošč in žaganega lesa, 
− PC Maloprodaja in inženiring, 
− Direkcija – v njen okvir sodita finančni sektor in splošni sektor. 
 
Konec leta 2005 je bilo v celotnem podjetju LIP Bled 670 stalno zaposlenih. Letni 

promet v letu 2005 je zanašal ca. 32 milijonov EUR, od tega 13,4 milijona na notranjih 
vratih. Največji tržni delež predstavlja EU s 50 % celotnega prometa, sledi Slovenija z 
21 %, države bivše Jugoslavije z 18 % in države iz bivšega vzhodnega pakta z 11 %. 
Delež na vzhodnih trgih se v zadnjem obdobju skokovito povečuje predvsem zaradi 
recesije na zahodnih trgih.  

V preteklosti je bilo podjetje  vezano na večjega nemškega kupca notranjih vrat, 
kateri je predstavljal več kot polovični prodajni delež. Danes je povsem drugače. 
Največji kupec je šel v stečaj, trg se je izrazito spremenil. Naročilne količine se 
neprestano zmanjšujejo, portfelj kupcev se povečuje, dobavni roki morajo biti zanesljivi 
in krajši.  

Sočasno z omenjenimi spremembami na trgu so se odvijale tudi organizacijske 
spremembe v podjetju LIP Bled. Za pokrivanje potreb na področju informatike je imelo 
podjetje v preteklosti svoj lasten oddelek za avtomatsko obdelavo podatkov (AOP). Z 
reorganizacijo podjetja je prišlo do sprememb tudi na tem področju in s tem je prišlo do 
ukinitve omenjenega oddelka. Ustanovljeno je bilo partnersko podjetje Topinfo d.o.o., 
ki je prevzelo vlogo bivšega oddelka AOP. Obe podjetji zelo tesno sodelujeta še danes. 

6.2 Opis PC Notranja vrata 
Osnovna dejavnost PC Notranja vrata je proizvodnja in prodaja notranjih vrat. Gre 

za dejavnost, kjer ima podjetje že dolgo tradicijo. Kljub temu pa tržna situacija sili 
podjetje h korenitim spremembam v boju za obstoj. Ravno zato se v PC Notranja vrata 
daje velik poudarek tudi zniževanju stroškov in črpanju notranjih rezerv. Področje, na 
katerem so možne še velike izboljšave, je prav gotovo organizacija poslovnega in 
proizvodnega procesa. Sama organiziranost procesov je v tesni povezavi s planiranjem 
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proizvodnje. 
V okviru PC Notranja vrata deluje več služb, katere s svojimi funkcijami tvorijo 

enoten sistem: vodstvo profitnega centra, prodajna služba, nabavna služba, razvojni 
oddelek, tehnološka priprava proizvodnje (TPP), operativna priprava proizvodnje 
(OPP), proizvodni in skladiščni oddelki, ter oddelek vzdrževanja. 

 

6.2.1 Proizvodni program PC Notranja vrata 
Glavni artikel so notranja vrata, katera so sestavljena iz vratnega krila in suho-

montažnega podboja. Notranja vrata so prirejena za hitro in enostavno suho montažo v 
že gotove prostore. Proizvaja se več vrst vratnih kril, katere v osnovi delimo na: 
enostavna gladka krila, zahtevnejša okrasna krila in funkcijska krila. K vratnim krilom 
spadajo pripadajoči podboji, katere delimo na: ostrorobe podboje, podboje z okrasnimi 
oblogami in zaokroženimi robovi ter funkcijske podboje.  

Asortiman izdelkov je širok, saj je teoretično možnih preko milijon kombinacij. 
Pojavlja se vse več izdelkov nestandardnih dimenzij, tako da se proizvodna paleta 
neprestano širi. Trenutno je v uporabi približno 38.000 aktivnih šifer izdelkov, vsak 
mesec se jih v povprečju dodatno odpre še 1.300 novih.  

 

6.2.2 Struktura naročil v  PC Notranja vrata 
Struktura samih naročil je različna. Vse bolj gre za naročniško, malo-kosovno 

proizvodnjo, serije so vse redkejše. V letu 2005 je bilo posredovano v proizvodnjo 
preko 10.000 internih naročil. Kakšna je kosovna struktura količin na internih naročilih 
in kako se je spreminjala v zadnjih letih, je razvidno iz spodnje preglednice. 

Tabela 6.1 Analiza razdrobljenosti naročil v PC Notranja vrata 

leto 2002 2003 2004 2005 
št. kos / int. naroč. delež delež delež delež 
od 1 do 2 28,0% 35,1% 36,9% 42,1% 
od 3 do 5 14,1% 15,6% 14,8% 14,0% 
od 6 do 10 13,8% 13,2% 14,2% 13,3% 
od 11 od 20 11,3% 11,6% 11,5% 11,8% 
od 21 do 50 11,7% 10,4% 9,6% 7,7% 
od 51 do 100 7,4% 5,6% 5,1% 4,4% 
od 101 do 500 11,8% 7,4% 6,4% 5,6% 
od 501 do 1000 1,4% 0,7% 0,8% 0,8% 
nad 1000 0,5% 0,5% 0,7% 0,3% 
SKUPAJ: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vir: lasten 
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6.2.3 Opis proizvodnega procesa v  PC Notranja vrata 
Osnovna elementa notranjih vrat sta krilo in podboj. Proizvodnja kril in proizvodnja 

podbojev sta ločena procesa, ki se v nekaterih fazah tudi prepletata. Na sliki  6.1 sta 
prikazana dva najbolj tipična proizvodna tokova. V obeh primerih gre za proizvodnjo 
furniranih kril in podbojev. 

 

Slika 6.1 Potek osnovnih proizvodnih tokov za krila in podboje 

 

 
Vir: lasten 
 
Poleg furniranih kril in podbojev proizvajamo tudi izdelke, kjer je površina 

folirana. Za proizvodnjo foliranih izdelkov se uporablja kupljene polizdelke (plošče, ki 
so že oplemenitene s folijo) in sta zaradi tega proizvodna tokova krajša in bistveno bolj 
enostavna.  

Proizvodni proces izdelave furniranih podbojev je razdeljen na dva dela, ki nista 
neposredno povezana. Prvi del predstavlja proizvodnja furniranih, površinsko obdelanih 
ivernih plošč, ki se skladiščijo kot polizdelki. Drugi del je proizvodnja podbojev iz 
omenjenih plošč (slika 6.1). Proizvodni proces izdelave ivernih plošč traja vsaj pet 
delovnih dni, ker se morajo plošče (zaradi tehnološkega postopka) dvakrat ohladiti, 
medtem ko drugi del procesa, to je izdelava podbojev, normalno traja dva delovna 
dneva. Proizvodni proces izdelave foliranih podbojev obsega le drugi, krajši del 
proizvodnega procesa, to je izdelava podbojev.  

Proizvodnja vratnih kril je bistveno kompleksnejša. Struktura naročil in s tem 
naročenih kril se spreminja, zahtevnost postopkov izdelave je različna in zaradi tega se 
menja tudi lokacija ozkih grl v proizvodnji. Znotraj proizvodnega procesa prihaja do 
povratnih zank. Te so posledica raznih popravil na izdelkih in izmeta le teh. Težave 
izvirajo deloma iz specifičnosti tehnološkega postopka, deloma pa iz samega materiala 
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(predvsem furnirja). Večino kril z manjšimi napakami se da dokaj hitro popraviti, v 
kolikor so napake v furnirju večje, je potrebno krila prefurnirati. Manjši del (ca 1,5 %) 
kril pa se ne da več popraviti in jih je potrebno ponovno izdelati. Deleža popravil in 
izmeta ni mogoče vnaprej zanesljivo predvideti.  

V nadaljevanju povzemam značilnosti proizvodnega procesa v PC Notranja vrata, 
ki vplivajo na način planiranja proizvodnje: 

 
− proizvodni proces sestavljata dva osnovna proizvodna tokova – proizvodnja kril 

in proizvodnja podbojev, 
− osnovna proizvodna tokova sta ločena, vendar se na določenih mestih 

prepletata, 
− značilna je velika razdrobljenost naročil (pretežno naročniška, malo-kosovna 

proizvodnja), 
− struktura naročil se spreminja vsebinsko in količinsko, 
− trajanje proizvodnih procesov je različno glede na razne vrste izdelkov, 
− ozka grla se menjavajo, 
− pojavljajo se povratne zanke v procesu zaradi popravil in izmeta (ponovna 

izdelava), 
− ni mogoče zanesljivo vedeti ali bodo izdelki dejansko tudi izdelani (izmet), 
− tehnološka opremljenost (stroji) je večinoma koncipirana za serijsko 

proizvodnjo. 

6.3 Planiranje proizvodnje v PC Notranja vrata  

6.3.1 Dolgoročno  planiranje proizvodnje 
Dolgoročno planiranje proizvodnje za PC Notranja vrata je v pristojnosti vršnega 

vodstva. Vršno vodstvo (v sodelovanju z operativnim vodstvom) konec vsakega 
koledarskega leta pripravi letni Gospodarski načrt za naslednje tekoče leto. Gre za 
srednjeročno taktično planiranje proizvodnje, katerega rezultat je omenjeni Gospodarski 
načrt. Vodilo pri izdelavi Gospodarskega načrta so usmeritve, ki izhajajo iz dolgoročnih 
strateških planov podjetja LIP Bled.  

Iz Gospodarskega načrta izhaja združen (agregiran) letni plan proizvodnje, ki ima 
sledeče naloge: 

− Predvideva obseg in vsebino proizvodnje. Vsebina je razdeljena po najbolj 
tipičnih skupinah izdelkov v tako imenovane podskupine. Vsaka podskupina 
ima navedeno količino in skupni čas v norma urah. Letni plan proizvodnje je 
časovno razdeljen po mesecih. 

− Je osnova za planiranje materialnih potreb. Te se ugotovijo z razgradnjo tipičnih 
predstavnikov vsake podskupine s pomočjo sestavnic, v katerih so navedene 
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normativne bruto količine materialov. 
− Je izhodišče za grobo paniranje kapacitet. Na podlagi norma ur, ki so potrebne 

za izdelavo planiranih izdelkov, se ugotovi potrebno število delavcev in 
potrebne okvirne kapacitete strojev. 

 

6.3.2 Operativno planiranje proizvodnje 
Služba operativne priprave proizvodnje (OPP) je vezni člen med prodajno službo in 

proizvodnjo, sodeluje pa tudi z ostalimi službami. V njej se zbirajo številne, zelo 
pomembne informacije, ki jih mora služba usklajevati za nemoten potek dela v 
proizvodnji. Informacijske povezave med OPP in ostalimi službami so prikazane na 
sliki 6.2. 

 

Slika 6.2 Informacijske povezave službe OPP z ostalimi službami 

 

 
 
Vir: lasten 
 
Osnovne naloge operativne priprave proizvodnje v PC Notranja vrata so: 
 
− usklajevanje ključnih informacij med udeleženci proizvodnega procesa, z 

namenom zagotavljana nemotenega poteka procesa, 
− preverjanje in zagotavljanje potrebnih virov (materialov in kapacitet), 
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− potrditev terminov odprem za naročila izdelkov, ki se proizvajajo, 
− izdelava operativnih planov proizvodnje, 
− izdelava in razdeljevanje delovne dokumentacije, 
− spremljanje in kontrola proizvodnega procesa, ter ukrepanje v primerih 

odstopanja od plana, 
− posredovanje povratnih informacij v prodajno službo.  
 
Služba OPP predstavlja skupaj s službo tehnološke priprave proizvodnje (TPP) 

celotno pripravo proizvodnje, ki jo je potrebno izvesti pred pričetkom proizvodnega 
procesa. Zaradi vse večjega števila informacij, ki jih je potrebno obvladovati, ima 
priprava proizvodnje vodno bolj pomembno vlogo. V pripravi proizvodnje se namreč 
zbirajo ključne informacije o izdelkih in naročilih, katere je potrebno uskladiti in s 
pomočjo informacijskega sistema pretvoriti v informacije, ki so prilagojene 
proizvodnim potrebam. Gre za definiranje celotnega proizvodnega procesa. 

Tehnični del informacij se obdeluje v službi TPP, kjer je sedem zaposlenih. V 
tesnem sodelovanju s službo OPP so predvsem: vodja TPP, ki potrjuje vprašalnike za 
nove izdelke, dva tehnologa, ki sta zadolžena za vnos definicij izdelkov in procesov v 
informacijski sistem (sestavnice in postopki), in še dva tehnologa, ki sta zadolžena za 
izdelavo skic, katere se prilagajo k delovni dokumentaciji v primerih nestandardnih 
izdelkov. 

V službi OPP je pet zaposlenih. Sestavljajo jo vodja, dva planerja in dva lanserja 
delovne dokumentacije. Naloga vodje je predvsem skrb za nemoten potek dela znotraj 
službe, koordinacijo med ostalimi službami in preverjanje ter posredovanje materialnih 
potreb (glavnih materialov) nabavni službi. Planerja pripravljata plane proizvodnje, 
spremljata potek proizvodnega procesa in posredujeta povratne informacije prodaji. 
Lanserja sta zadolžena za izpis in kompletiranje delovnih nalogov z vsemi potrebnimi 
dokumenti in izpis etiket, ter razdeljevanje delovne dokumentacije v proizvodnji. 
Znotraj službe je do neke mere zagotovljena polivalentnost v smislu nadomeščanja in 
prevzemanja funkcij sodelavcev. 
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7 PRENOVA PROIZVODNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V PC 
NOTRANJA VRATA 

7.1 Izbor in zamenjava informacijskega sistema v podjetju LIP Bled 
Podjetje LIP se je leta 2002 odločilo za zamenjavo informacijskega sistema z 

novim, celovitim sistemom, ki bo (za razliko od predhodnega) vključeval vse funkcije 
poslovanja. Pobuda za zamenjavo informacijskega sistema (IS) je bila podana s strani 
PC Notranja vrata in sicer ravno zaradi želje po prenovi proizvodnega IS. 

Predhodni informacijski sistem je bil v uporabi 24 let. Deloval je na strojni opremi 
Hewlett-Packard (HP). Postopno se je razvijal z lastnimi programerji iz oddelka za 
avtomatsko obdelavo podatkov (AOP-ja) in s pomočjo zunanjih sodelavcev iz podjetij 
RRC in Hermes Softlab. Osnovne značilnosti tega informacijskega sistema so bile (vir: 
sektor za informatiko podjetja LIP Bled, 2003): 

 
− Temeljil je programskem jeziku Cobol in ne prav razširjenem operacijskem 

sistemu MPE/iX. Podatki so bili zapisani v datotekah in ne v relacijski bazi 
podatkov. 

− Večina obdelav je bila paketnih, kar je pomenilo, da so bile informacije 
posredovane z zakasnitvijo. 

− Dostop do programov je bil terminalski v znakovnem okolju, brez možnosti 
direktnega prenos podatkov za analize v okolje osebnih računalnikov. 

− Za centralni računalnik, ki je bil kupljen leta 1993, se je v aprilu 2002 iztekla 
podpora za oskrbo z rezervnimi deli in servis na področju operacijskega 
sistema. Zato bi bilo potrebno Cobolske programe in podatke prirediti za nov 
računalnik. 

− Programi so slabo pokrivali področje proizvodnje. Planiranje in razpis delovne 
dokumentacije se je vršil ali s pomočjo orodij Quatro Pro in Excel ali z ročnim 
vpisovanjem podatkov in kasnejšim pretipkavanjem na vnaprej pripravljene 
obrazce. 

− V skladiščnem poslovanju ni bilo vključenih rezervacij izdelkov, zato so se vsa 
naročila izdelovala v celoti, kar je imelo za posledico pomanjkanje informacij 
ali je obstoječa zaloga prosta ali je že pripravljena za odpremo nekemu kupcu.  

 
V dani situaciji je bila edina smiselna rešitev zamenjava celotnega IS. Izbira 

ustrezne rešitve je bil projekt, ki se je odvijal po fazah: 
 
− oblikovala se je projektna skupina, v kateri so bili vključeni predstavniki 

informatike iz podjetja LIP Bled, predstavniki iz priprave dela in zunanji 
sodelavci iz Biotehnične fakultete iz Ljubljane, občasno pa je v skupini 
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sodelovalo tudi vodstvo podjetja, 
− projektna skupina je določila vsebinske zahteve, vodstvo je določilo 

proračunske omejitve, 
− pričelo se je z zbiranjem ponudb, 
− ponudniki so pripravili ponudbe, predstavitve njihovih rešitev in organizirali 

oglede teh rešitev v praksi, 
− sledil je izbor ponudnika. 

 
Med več ponudniki je bil na koncu izbran celovit informacijski (ERP) sistem 

podjetja Kopa iz Slovenj Gradca. Glavni razlogi za izbor IS Kopa so bili predvsem: 
ustrezna relacijska baza, reference, bližina dobavitelja (kar je pomembno za podporo in 
vzdrževanje sistema) in seveda ugodnejša cena. Poleg tega je bila z uvedbo novega IS 
Kopa odpravljena velika večina že naštetih pomanjkljivosti starega informacijskega 
sistema. 

Kopa aplikacije temeljijo na Oracle tehnologiji. Podatki so shranjeni v Oracle 
podatkovni bazi. Aplikacije delujejo v okolju več trinivojske arhitekture (odjemalec / 
aplikacijski strežnik / podatkovni strežnik). Informacijski sistem Kopa vključuje sledeče 
pakete oziroma aplikacije (http://www.kopa.si): 

 
− računovodstvo in finance, 
− komerciala (skladiščno poslovanje, prodaja, nabava), 
− stroški dela in kadrovski viri, 
− proizvodnja (sestavnice, postopki, ključi, kalkulacije, kapacitete, planiranje,  

razpis proizvodnje, spremljanje proizvodnje). 
 
Z uvajanjem IS Kopa smo v podjetju pričeli v začetku leta 2003. Najprej se je 

pričelo s komercialnim delom, zatem računovodsko – finančnim in kadrovskim delom, 
ter na koncu še s proizvodnim delom. Prehod na nov IS je bil povezan z določenimi 
težavami, katere so se (ob velikem angažiranju ključnih ljudi iz informatike) postopno 
odpravljale. Komercialni, računovodski in kadrovski del so bili sorazmerno hitro 
uvedeni, medtem ko uvedba proizvodnega dela še ni povsem zaključena. Na 
proizvodnem delu je bil dosežen že velik napredek v primerjavi s starim informacijskim 
sistemom, vendar želimo doseženo stanje še nadgraditi. Rezultati dosedanje prenove 
proizvodnega dela IS so podrobneje opisani v nadaljevanju naloge. 

 

7.2 Predstavitev proizvodnega dela IS Kopa v PC Notranja vrata 
Proizvodni del IS Kopa vsebuje programske aplikacije, ki so osnova za učinkovito 

uporabo informacijskega sistema na področju planiranja in vodenja proizvodnje. To so: 
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− Sestavnice so materialni opis izdelka, kjer so navedeni vsi materiali in njihove 

količine, ki so vgrajeni v izdelek, 
− Kapacitete, kjer so zapisane kapacitete strojev in delovni koledar, 
− Postopki so časovni zapis tehnološkega procesa, razdeljen na operacije, 
− Ključi so pravila, ki določajo kako naj se obnaša posamezni element, ki nastopa 

v sistemu proizvodnje, 
− Kalkulacije so paket, prilagojen izdelavi predkalkulacij in pokalkulacij. 
 

7.2.1 Baza podatkov o izdelkih in proizvodnem procesu 
Če želimo proizvodni proces planirati, nadzirati, analizirati in voditi, morajo biti 

zagotovljeni podatki, s katerimi so definirani izdelki in definiran proizvodni proces 
(Ljubič 2000, 67). Proizvodni del IS Kopa vsebuje omenjene podatke shranjene v prej 
omenjenih aplikacijah, katere predstavljam v nadaljevanju. 

Sestavnice predstavljajo osnovno dokumentacijo izdelka oziroma polizdelka. V njih 
so zapisani vsi materiali in količine, ki nastopajo v izdelku oziroma polizdelku. 
Organizirane so po modularnem principu, tako da se enak sklop, ki nastopa v različnih 
izdelkih in polizdelkih, vnaša samo enkrat. Omogočene so kontrole pri tvorbi sestavnic, 
ki preprečujejo možnost napak pri vnosu podatkov.  

Kapacitete so aplikacija, ki se uporablja za vnos in določitev kapacitet. Proizvodne 
kapacitete so sestavljene iz strojev, orodij in delavcev. Možna je gradnja hierarhije 
kapacitet za celotno podjetje s sočasnim določanjem delovnega koledarja. Omogočen je 
grafičen prikaz zasedenosti posameznih kapacitet v obdobju, ki ga poljubno določimo.  

Postopki omogočajo zapis tehnološkega procesa, po katerem pridemo do izdelka. 
Gre za časovni zapis vseh operacij, ki so potrebne za izdelavo posameznega izdelka. 
Operacije vsebujejo časovne normative, v katerih so zabeleženi izmerjeni tehnološki 
časi. Postopki so ravno tako organizirani po modularnem principu.  

Ključi so pravila, ki določajo kako naj se obnaša posamezni element, ki nastopa v 
sistemu proizvodnje. Imajo pomembno vlogo pri posameznih odločitvah glede 
planiranja, lansiranja in spremljanja proizvodnje. S pomočjo ključev se določijo relacije 
med posameznimi elementi.  

Kalkulacije so modul, v katerem je mogoče izdelati več vrst kalkulacij.  
 
Standardizacija 
Poleg proizvodnega dela IS Kopa, so nekateri temeljni podatki o izdelkih zapisani 

tudi v programskem paketu Standardizacija. Gre za podatke, ki so potrebni za normalno 
delovanje ostalih paketov. To so predvsem podatki o stroškovnih mestih, skladiščih, 
lokacijah in osnovnih sredstvih. Poleg tega je paket Standardizacija namenjen urejanju 
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predmetov, urejanju relacij med njimi, izdelavi katalogov in klasificiranju predmetov. 
Klasifikacije predmetov so določila, s katerimi so opredeljeni izdelki in opisane 

njihove posamezne značilnosti. Klasifikacije imajo zelo pomembno vlogo pri vseh 
nadaljnjih obdelavah, ki se vršijo v proizvodnem delu IS Kopa in so povezane s 
proizvodnim procesom in izdelki. Vsak izdelek je opredeljen s pomočjo klasifikacij in 
te klasifikacije so vodilo za razvrščanje le teh pri planiranju in lansiranju proizvodnje. 
Načini razvrščanja in obnašanja izdelkov so določeni s pomočjo relacij med 
klasifikacijami. Klasifikacije so večnivojske, kar pomeni, da je znotraj posameznih vrst 
klasifikacij več podrejenih klasifikacij. Primer klasifikacij je razviden na sliki 7.1. 

 

Slika 7.1 Prikaz klasifikacij  

 

 
 
Vir: ERP Kopa - LIP Bled, d.d., 2006 
 
Proizvodni del IS Kopa je tesno povezan s komercialnim delom, ki zajema prodajo, 

nabavo in skladiščno poslovanje. Skupaj omogočata povezavo procesov v celoto, 
znotraj katere se giblje kupčevo naročilo. Za izdelke, ki jih ni na prosti zalogi v 
skladišču, se tvori interno naročilo za proizvodnjo. Interno naročilo pomeni vhod v 
proizvodni del procesa in pričetek postopka planiranja proizvodnje. 

 

7.2.2  Opis poteka naročila skozi poslovni proces 
Kupčeva naročila prihajajo v podjetje iz različnih lokacij. Vsa kupčeva naročila se 

sprejemajo v prodajni službi, kjer se tudi vnašajo v IS. V kolikor gre za povsem nov 
program izdelkov, se izpolni vprašalnik, s katerim se definira kupčeve zahteve in se ga 
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posreduje v službo TPP, kjer se preveri in potrdi izvedljivost (če ni izvedljivo, se 
vprašalnik zavrne). Pred vnosom kupčevega naročila v IS je potrebno za nove izdelke 
odpreti šifre in nazive izdelkov. Sledi vnos kupčevega naročila v IS. S potrditvijo vnosa 
se v IS avtomatsko preveri količina proste zaloge za naročene izdelke. V primeru, da 
prosta zaloga obstaja, se le ta rezervira za možnost odpreme. V kolikor proste zaloge ni, 
se tvori interno naročilo za proizvodnjo naročenih izdelkov. Vsa interna naročila se 
zberejo v službi OPP, ki je zadolžena za potrjevanje rokov odprem na internih naročilih. 
Da je potrditev internega naročila mogoča, morajo biti za vse novo naročene izdelke 
predhodno odprte sestavnice in postopki. Zatem se interno naročilo lahko potrdi (z 
rokom dobave) in se ga prepiše v zbirni plan proizvodnje. Zbirni plan je čakalnica pred 
izdelavo operativnih planov proizvodnje. 

Pot naročila skozi celoten poslovni proces je prikazana na sliki 7.2, kjer je deloma 
razviden že postopek planiranja proizvodnje. 

 

Slika 7.2 Pot naročila  

 
 
Vir: lasten 
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Potrditev internega naročila z datumom dobave je odločujoč moment pri planiranju 

proizvodnje, saj pomeni obvezo, ki jo je potrebno izpolniti. Zaradi tega je zelo 
pomembno, da se še pred potrditvijo preveri vse vire (predvsem kapacitete in material), 
ki bodo potrebni za proizvodnjo naročenih izdelkov. Za potrjevanje internih naročil je v 
IS Kopa izdelana posebna forma, ki je prilagojena potrebam PC Notranja vrata. Izgled 
forme je razviden na sliki 7.3. 

 

Slika 7.3 Forma za potrjevanje internih naročil 

 

 
 
Vir: ERP Kopa - LIP Bled, d.d., 2006 
 
Pomanjkljivost forme, prikazane na sliki 7.3 je v tem, da ne omogoča pregleda nad 

razpoložljivostjo materialov. Poleg tega je zasedenost kapacitet zelo grobo prikazana.  
 

7.2.3 Ugotavljanje materialnih potreb 
V PC Notranja vrata so značilna precejšnja vsebinska in količinska nihanja v 

strukturi naročil in velika razdrobljenost le teh. Uporablja se okrog 1200 različnih 
materialov, ki se vgrajujejo v izdelke. Zato planiranje materialnih potreb ni več mogoče 
brez ustrezne informacijske podpore. 

Z uvedbo sistema IS Kopa in prilagoditvijo potrebam PC Notranja vrata,  je bila 
dosežena ustrezna podpora planiranju in ugotavljanju materialnih potreb. Za 
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ugotavljanje materialnih potreb se uporablja izpis, kjer so za vsak material prikazane 
bruto potrebe, trenutna zaloga, odprte dobave in neto potrebe. Primer izpisa materialnih 
potreb iz IS Kopa je razviden na sliki 7.4. 

 

Slika 7.4 Izpis materialnih potreb 

 

 
 
Vir: ERP Kopa - LIP Bled, d.d., 2006 
 

7.2.4 Proces operativnega planiranja proizvodnje 
S planiranjem proizvodnje se v PC Notranja vrata ukvarjata dva planerja. Njuna 

osnovna naloga je sprotna izdelava operativnih planov, glede na potrebe proizvodnje.  
Operativno planiranje proizvodnje se prične s potrditvijo internega naročila 

izdelkov. Potrjen rok dobave je osnova za izračun izdelavnih rokov v proizvodnji, kateri 
so po časovni premici ustrezno zamaknjeni nazaj. Ko so interna naročila potrjena, se vse 
pozicije izdelkov prenese v zbirni plan, dokler se jih ne uvrsti na operativne plane 
proizvodnje in posreduje v proizvodnjo. Obstajajo tri vrste operativnih planov: redni 
tedenski plan, izredni plan in tedenski plan posebnih mer. Standardni izdelki se 
razvrstijo v redni tedenski plan, izdelki iz nujnih naročil in izmet v proizvodnji v izredni 
plan, izdelki nestandardnih dimenzij pa v plan posebnih mer. Gre za značilnost 
planiranja proizvodnje v PC Notranja vrata.  

Normalno plansko obdobje je en teden, pogosto pa je dolžina obdobja krajša. Ko 
OPP prejme iz proizvodnje signal, da bo v kratkem zaključeno delo na obstoječih 
planih, se prične z izdelavo novih operativnih planov. Pri uvrščanju pozicij na 
operativni plan je potrebno upoštevati razpoložljivost prostih virov, predvsem 
materialov in kapacitet. Za ta namen se v IS Kopa uporabljajo izpisi materialnih potreb, 
izpis odprtih naročil dobaviteljev in pregled zasedenosti kapacitet. 

Ko so vse pozicije prenesene iz zbirnega plana, se prične z izračunom operativnega 
plana. To je obdelava v IS, kjer se za ta plan izračunajo vse potrebne količine 
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polizdelkov in izdelavni časi. Hkrati se izdelkom in polizdelkom dodelijo delovni 
nalogi. To pomeni, da se sorodni izdelki in polizdelki združijo v skupne delovne naloge, 
po vnaprej določenih pravilih (sortacija in združitev po klasifikacijah). S tem se zmanjša 
razdrobljenost naročil, saj se sorodni izdelki združijo v isti delovni nalog, ne glede na 
kupca. 

 

7.2.5 Lansiranje delovne dokumentacije 
Ko je izračun operativni plan proizvodnje in so dodeljeni delovni nalogi, se prične z 

izpisovanjem delovne dokumentacije. Oblika delovne dokumentacije je prilagojena 
potrebam proizvodnje.  

 

Slika 7.5 Delovni list za vratna krila – oddelek Montaža 

 

 
 
Vir: ERP Kopa - LIP Bled, d.d., 2006 
 
Vse pozicije izdelkov ali polizdelkov na delovnih listih so opremljene s črtnimi 

kodami za potrebe spremljanja proizvodnje. S pomočjo čitalcev se beleži vse že 
izdelane pozicije proizvodov. Gotove pozicije se lahko odčita tudi iz delovnega lista. 

V primeru nestandardnih izdelkov se k delovnim nalogom priloži tudi tehnične 
skice, ki jih predčasno izdelajo v TPP. Vedno se prilaga tudi samolepilne etikete 
končnih proizvodov, katere se na koncu proizvodnega procesa prilepi na izdelke (na 
embalažo) in izdelke na ta način označi. Vsaka šifra izdelka ima tudi svojo etiketo, tako 
da zamenjave niso možne. Vse etikete so opremljene s črtnimi kodami. 

 

7.2.6 Nadzor in vodenje proizvodnje 
Služba OPP poskrbi za dispečiranje delovne dokumentacije po proizvodnih 
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oddelkih. Dokumentacijo prejmejo vodje oddelkov, ki so odgovorni za razdeljevanje 
dela v skladu s planom proizvodnje. Pred samim pričetkom proizvodnje se ponovno 
preveri še razpoložljivost materialov, ki so potrebni za izdelavo konkretnih delovnih 
nalogov. Za ta namen je v IS izdelan izpis, kjer se vnese številke delovnih nalogov, ki se 
bodo izdelovali in s pomočjo tega izpisa se lahko hitro ugotovi ali so vsi potrebni 
materiali na razpolago. 

Nadzor in spremljava proizvodnje je zagotovljena z uporabo črtne kode. Princip 
spremljanja proizvodnje poteka s sprotnim beleženjem gotovih polizdelkov. Beleži se 
vsak element in sicer s skeniranjem črtne kode direktno iz samega polizdelka ali z 
naknadnim skeniranjem gotovih pozicij na delovnem listu. Takoj ko je neka pozicija 
poskenirana, se sprememba zabeleži v IS. Med proizvodnim procesom prihaja tudi do 
popravil in izmeta. Vsi ti dogodki se na enostaven način zabeležijo ob skeniranju, saj je 
potrebno na skenerju spremeniti le status skeniranja in zabeležiti izločene elemente. 

IS omogoča sproten vpogled vseh opisanih dogodkov. Izdelani so posebni pregledi, 
s pomočjo katerih je mogoče ugotoviti stanje gotovosti posamezne pozicije na 
delovnem nalogu (ali celo internem naročilu) in lokacijo, kje se določeni proizvodi 
nahajajo. 

 

Slika 7.6 Del pregleda trenutne realizacije proizvodnje za vratna krila 

          REALIZACIJA + SPREMLJAVA    

            Datum:  25-02-2006            Parametri izpisa: Ime datoteke :  SPRREAL    Plan št. :  %    Delovni nalog :  %    Razlika >= :  1    Rok izd. od: :  01-01-2005    Rok izd. do: :  25-04-2006   

ŠIFRA ŠIFRA NAZIV KOLI REALI INTERNO KUPČEVO ROK POTRJEN PROSTA
PLANA IZDELKA IZDELKA ČINA ZIRANO NAROČILO NAROČILO IZDELAVE ODPREMA ZALOGA 

PP462 333685 42002 KR J F2 RZ BU+JA TON R 850X2000 L 1 1 M121015504 13.1.2006 20.1.2006 SUBAN MARJAN 0
PP459 333845 53131 KR J F1P2 RS JA TON R 850X2000 GL 1 1 121037897 512/68513 13.1.2006 20.1.2006 MERKUR D.D. NAKLO 0
PP474 334546 151931 KR J P1 HS LAK 750X2000 L STAND 14 10 4 121038631 192 20.1.2006 27.1.2006 DEKORA-DOM D.O.O. 0
PP474 334562 134405 KR J P3 BU TON R 850X2000 L 1 1 M121015958 20.1.2006 27.1.2006 MUC TONE 0
PP474 334573 42566 KR J F1 RZ BU TON R 850X2000 D 1 1 121038850 20.1.2006 27.1.2006 MERKUR D.D. NAKLO 0
PP481 334916 47338 KR J F3P2 RZ BU TON R 950X2000 D 1 1 121039013 512/194 20.1.2006 27.1.2006 MERKUR D.D. NAKLO 0
PP486 335279 29876 KR D P1 RS JA LAK R 860X1985 NV WG 30 29 1 121039018 Best.5000035850 3.2.2006 10.2.2006 WESTAG&GETALIT AG. 0
PP486 335284 134096 KR J P3 BU TON 850X2000 L 1 1 121038997 001/1 27.1.2006 3.2.2006 TETRA D.O.O. 0
PP486 335285 134316 KR J P2 BU TON R 750X2000 D 1 1 121038761 100/05 27.1.2006 3.2.2006 MONTY D.O.O. 0
PP486 335286 53772 KR D P1 BU TON R 735X1985 D 07+31 12 11 1 M121016432 3.2.2006 10.2.2006 P.P.R., D.O.O. POSTOJNA 0
PP486 335286 54247 KR D P1 BU TON R 860X1985 L 51 2 1 1 M121016432 3.2.2006 10.2.2006 P.P.R., D.O.O. POSTOJNA 0
PP486 335300 50817 KR J F1P3 RZ BU TON R 850X2000 L 1 1 M121016276 27.1.2006 3.2.2006 KENTRIČ AMELA 0

DN 
RAZLI

KA KUPEC 

 
 
Vir: ERP Kopa - LIP Bled, d.d., 2006 
 
Omogočen je pregled stanja gotovosti posameznega internega naročila že v 

komercialnem delu. Ta pregled lahko uporabljajo komercialisti in na ta način vidijo 
trenutno stanje izpopolnjenosti naročila. S tem je prihranjen čas za posredno preverjanje 
preko OPP. 

7.3 Učinki prenove proizvodnega IS v PC Notranja vrata 
V podjetju LIP Bled se je izkazalo, da je bila odločitev o prenovi celotnega IS 

pravilna, saj je sedaj zagotovljena enotna baza podatkov, ki se uporablja za različne 
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informacijske potrebe. Učinkovitost prenosa in informacij se je s prenovo sistema 
povečala.  

Z uvedbo proizvodnega dela IS sistema Kopa je bilo v PC Notranja vrata doseženo 
več pozitivnih učinkov. Učinki so navedeni in ocenjeni v nadaljevanju: 

 
− Uvedene so bile rezervacije zalog gotovih izdelkov. S tem je bilo doseženo, da 

se proizvaja le izdelke, ki jih ni na (prosti) zalogi. Zaloge izdelkov so se s tem 
zmanjšale za ca 5 %. 

− Izdelki, ki so naročeni za proizvodnjo, se avtomatsko prepišejo v plan 
proizvodnje. S tem je prihranjen čas planerjem proizvodnje za ca 5 %. 
Zmanjšane so možnosti napak, ker ni ročnega prepisovanja podatkov. 

− Planiranje in ugotavljanje materialnih potreb je podprto s pomočjo avtomatskih 
izračunov in preglednih prikazov potreb. S tem so zagotovljeni pogoji za 
kvalitetnejše gospodarjenje z materiali. Zmanjšana je možnost zastojev v 
proizvodnji zaradi pomanjkanja materiala. Vrednost zalog materiala se je 
znižala za ca 15 %. 

− Lansiranje in izpis delovne dokumentacije se izvede takoj po izračunu 
operativnih planov. Združevanje sorodnih izdelkov v iste delovne naloge se 
izvede avtomatsko, na podlagi vnaprej določenih pravil. S tem se prihrani čas 
lanserjem za ca 30 % in zmanjša možnost napak v službi OPP. 

− Omogočen je avtomatiziran, sprotni izpis etiket za izdelke. S tem je bilo 
ukinjeno eno delovno mesto. 

− Spremljanje proizvodnje je podprto s pregledi, ki zagotavljajo hitre in točne 
informacije o stanju in lokaciji izdelkov v proizvodnem procesu. S tem je 
omogočeno lažje posredovanje povratnih informacij prodaji. Služba OPP na ta 
način porabi ca 10 % manj časa za preverjanje stanja naročil v proizvodnji. 
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8 PREDLOG MOŽNE NADGRADNJE PROIZVODNEGA IS V PC 
NOTRANJA VRATA 

 
V osrednjem delu naloge sem povzel prenovo proizvodnega informacijskega 

sistema v PC Notranja vrata in dosedanje rezultate, ki so bili doseženi z uvedbo ERP 
sistema Kopa. Z doseženim še nismo zadovoljni in želimo doseči višji nivo uporabnosti 
in učinkovitosti informacijskega sistema za podporo planiranju in vodenju proizvodnje. 
Gre predvsem za področje terminiranja (mikroplaniranja) proizvodnje in določanje 
optimalnega vrstnega reda delovnih nalogov. Pri operativnim planiranju proizvodnje v 
PC Notranja vrata se tako srečujemo s problemi, ki jih še nismo v stanju zadovoljivo 
obvladati z obstoječim IS. Ti problemi so predvsem: 

 
− pripravljajo se tedenski plani, kar je predolgo terminsko obdobje 
− vsi delovni nalogi na planu imajo enake izdelavne roke, 
− izdelavni roki so določeni z grobimi terminskimi časi, ki so vedno enaki, 
− vrstni red delovnih nalogov je določen vedno z istim algoritmom, 
− trenutna zasedenost kapacitet se upošteva le okvirno, 
− vrstni red na planih ni obvezujoč, 
− delo razporejajo vodje oddelkov v proizvodnji, 
− ni mogoče točno predvideti kdaj bo nek delovni nalog zaključen. 
 
Za zadovoljivo rešitev naštetih problemov je potrebno obstoječi sistem nadgraditi v 

smislu kvalitetnejšega in podrobnejšega planiranja proizvodnje. Zato v nadaljevanju 
predstavljam možne nadgradnje proizvodnega informacijskega sistema na področju 
terminiranja. 

8.1 Terminiranje proizvodnje in razvrščanje delovnih nalogov 
Pri določanju optimalnega vrstnega reda delovnih nalogov s terminiranjem, se v 

proizvodnih procesih srečujemo z enim od najtežjih logističnih problemov, ki je še 
danes v akademskih krogih izziv in se rešuje tudi s pomočjo umetne inteligence 
(Breskvar 2006, 8). S terminiranjem se zelo natančno (dan, ura)  določi kaj, kdaj, kje in 
s kom se bo izvedlo delovne naloge.  

 

8.1.1 Opredelitev terminiranja proizvodnje 
Pri terminiranju proizvodnje govorimo o obremenjevanju zmogljivosti, določanju 

zaporedja izdelave naročil, finem razporejanju in kontroli proizvodnje, oziroma 
spremljanju plana in ukrepanju v primerih odstopanj (Hyer, Wemmerlov 2002). S 
terminiranjem se določi vrstni red delovnih nalogov, ter točne roke začetka in zaključka 
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trajanja vsake operacije. Cilji terminiranja so lahko: kratki pretočni časi naročil, 
zanesljivo doseganje dobavnih terminov, nizka nedokončana proizvodnja ali polna 
zasedenost kapacitet. S terminiranjem proizvodnih opravil in z upoštevanjem realnih 
zmogljivosti zagotovimo enakomerno zasedenost razpoložljivih virov in stabilnost 
proizvodnega procesa. 

Znanih je več pristopov k terminiranju in sicer od čiste intuicije, Ganttovih 
diagramov ali gantogramov, prednostnih pravil, mrežnih tehnik, pa do linearnega 
planiranja (Stevenson 1993, 738). Glavno vodilo pri terminiranju je potrjen dobavni rok 
kupcu, katerega ne smemo preseči. Potrebno je paziti, da se ne preobremeni delovnih 
mest, kjer so ozka grla v proizvodnem procesu, istočasno pa je potrebno gledati tudi na 
stroške proizvodnje. Kriteriji, ki jih moramo upoštevati pri terminiranju, so si pogosto 
nasprotujoči. Nekateri so naravnani bolj k kupcu, drugi k notranji učinkovitosti 
proizvodnje in zmanjševanju stroškov. Vseh kriterijev se istočasno ne da upoštevati, 
zato je potrebno najti rešitev, ki še zagotavlja zadovoljstvo kupca ob minimalnih 
možnih stroških proizodnje.  

Obstajata dva osnovna principa (smeri) terminiranja glede na časovno os in sicer : 
 
− Terminiranje vnaprej (Forward Scheduling), kjer izhajamo iz sedanjega časa 

(prvih prostih virov) in kot rezultat dobimo informacijo, kdaj najprej bo 
naročilo lahko končano. Ta princip lahko uporabimo za ugotavljanje 
najzgodnejšega možnega roka dobave ali pri tipu proizvodnje, kjer kupci ne 
pogojujejo dobavnih rokov. 

− Terminiranje nazaj (Backward Scheduling), kjer izhajamo iz zahtevanega 
(potrjenega) dobavnega roka in kot rezultat dobimo informacijo, kdaj 
najkasneje je potrebno pričeti s proizvodnjo. Ta princip se uporabi v primerih, 
kjer želimo, da je naročilo izdelano točno v obljubljenem roku. Omeniti je 
potrebno, da je to možno doseči le z natančnimi in redno vzdrževanimi podatki, 
kot so sestavnice, postopki in izdelavni časi. 

 
Vsak princip ima določene prednosti in slabosti, ki se jim ni mogoče izogniti. 

Možen je kompromis, da se za pomembnejša naročila uporabi terminiranja nazaj, za 
ostala pa terminiranje vnaprej. 

 

8.1.2 Uporaba gantogramov pri terminiranju proizvodnje 
Gantogrami so najbolj razširjena tehnika grafičnega prikazovanja terminskih 

planov. So dober pripomoček za vizualizacijo zaporedja aktivnosti, ki se bodo izvajale v 
proizvodnji za izdelavo nekega delovnega naloga. Za prikaz je uporabljen koordinatni 
sistem, kjer horizontalna os predstavlja čas, vertikalna os pa operacije. Trajanje 

 36



Predlog možne nadgradnje proizvodnega IS 
 

posamezne operacije je prikazano z dolžinami barvnih črt, ki so zaporedno zamaknjene 
(ali se delno prekrivajo) v istem vrstnem zaporedju, kot poteka proizvodni proces. Pri 
tem je potrebno za vsak delovni nalog poznati: rok pričetka, pretočni čas za delovni 
nalog, čase za izvedbo operacij, čase medoperacijskih zastojev, delež prekrivanja 
operacij, končni izdelavni rok in prioriteto delovnega naloga. Danes je na trgu več 
orodij, ki so namenjena razvrščanju delovnih nalogov s pomočjo interaktivnih 
gantogramov.  

 

Slika 8.1  Primer gantograma 

 

 
 
Vir: lasten 

8.1.3 Uporaba prednostnih pravil pri terminiranju proizvodnje 
Zaradi velike kompleksnosti določanja optimalnega vrstnega reda delovnih nalogov 

pri večjem številu operacij, je bolje, da se zaporedje določi za vsako operacijo posebej, 
kjer se določi prioriteta delovnim nalogom na podlagi prednostnih pravil. Za ta namen 
je razvitih več prednostnih pravil, najpogosteje uporabljena pa so (Rusjan 1999, 222): 

 
− najkrajši izdelovalni čas (izbere se naloge, ki bodo najhitreje končani), 
− minimalna časovna rezerva (je razlika med preostalim časom in potrebnim 

časom za izdelavo),  
− minimalen rok dobave (izbere se delovne naloge z najkrajšimi obljubljenimi 

rokom izdelave), 
− minimalen kritični koeficient (je razmerje med preostalim časom in časom, ki je 

potreben za dokončanje izdelave) izbere delovne naloge, ki so najnujnejši. 
 
Uporaba najugodnejšega pravila je odvisna od značilnosti proizvodnega procesa in 

kriterija, ki ga želimo zadovoljiti. Pravilo najkrajšega izdelovalnega časa daje dobre 
rezultate glede hitrosti pretoka in izkoriščenosti operacij, pravila, ki pa upoštevajo 
časovno rezervo in kritični koeficient, pa dajejo dobre rezultate glede izpolnjevanja 
dobavnih rokov. Možna je tudi kombinacija različnih pravil, odvisno od potreb in 
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zahtev glede tipa proizvodnega procesa.  
Nekateri primeri terminiranja s pomočjo prednostnih pravil so združeni v naprednih 

sistemih za razvrščanje, ki običajno delujejo kot nadgradnja obstoječih ERP sistemov.  

8.2 Sistemi za podporo terminiranju proizvodnje 
Struktura naročil v PC Notranja vrata je izredno razdrobljena, proizvodni proces je 

kompleksen in je zato za fino planiranje proizvodnje potrebno uporabljati kvalitetno 
orodje, ki omogoča planerjem enostavno delo, možnost simulacij in hitrih sprememb, 
ter zanesljive informacije.  

Vprašanje, ki se zastavlja v PC Notranja vrata je: ali nadaljevati z razvojem ERP 
sistema Kopa ali ga nadgraditi in povezati z drugimi sistemi, ki so že razviti za potrebe 
terminiranja proizvodnje? Sam ugotavljam, da zgolj z razvojem IS Kopa ne bomo 
dosegli zadovoljivih rešitev. ERP sistem pri razvrščanju delovnih nalogov namreč ne 
upošteva trenutnih omejitev virov (zasedenosti kapacitet, zalog materiala, kadrovske 
strukture). Poleg tega so časi izračuna plana v ERP sistemu predolgi in na ta način ni 
možno izvajati simulacij vrstnega reda delovnih nalogov. Vnosi podatkov v sistem so 
večinoma ročni, kar povzroča časovne zaostanke, možne so tudi človeške napake. 
Menim, da je smiselno obstoječi sistem nadgraditi z ločenim programskim paketom, ki 
je namenjen planiranju in terminiranju proizvodnje.  

Programska podpora na področju proizvodnih informacijskih sistemov se je v 
zadnjem desetletju izredno razširila s sistemi MES (Manufacturing Execution Systems). 
MES sistemi predstavljajo množico različnih programskih rešitev, ki skupaj pokrivajo 
večino zahtev po informacijski podpori planiranja in vodenja proizvodnje. Predstavljajo 
most med proizvodnim okoljem in poslovnim svetom, saj so vmesni člen med 
poslovnimi informacijskimi sistemi (ERP) in programskimi orodji za zajem in obdelavo 
podatkov iz proizvodnih procesov (SCADA – Supervising, Controling and Data 
Acquisition). MES sistem je tako na eni strani povezan z ERP sistemom in na drugi 
strani s sistemi za zajem podatkov v proizvodnji. Ta povezava omogoča velike pretoke 
informacij v realnem času. Sproten prenos podatkov o trenutnem stanju proizvodnega 
procesa je zelo pomemben, saj posreduje informacije, ki so potrebne za terminiranje 
proizvodnje. 

Terminiranje proizvodnje s pomočjo MES sistemov pa običajno ni izvedljivo, ker 
MES sistemi to področje slabo pokrivajo. Za ta namen obstajajo posebni programski 
paketi za fino terminiranje, ki že vsebujejo algoritme za razvrščanje delovnih nalogov 
po operacijah, kot na primer sistemi FCS (Finite Capacity Scheduling) in APS 
(Advanced Planning Systems). Sistemi za terminiranje uporabljajo operativni (grobi) 
plan iz ERP sistema, ki temelji na neomejenih zmogljivostih virov in ga nato z uporabo 
omejitvenih faktorjev fino terminirajo, ter takšnega posreduje nazaj v ERP sistem. Pri 
tem se pojavlja bojazen, da je že operativni (grobi) plan zgrešen, ker niso bile 

 38



Predlog možne nadgradnje proizvodnega IS 
 

upoštevane vse omejitve in zaradi tega so potrjeni dobavni roki (že obljubljeni kupcem) 
nerealni. Da se temu izognemo, je potrebno vsako naročilo že pred potrditvijo roka 
dobave prenesti v sistem za terminiranje, in uporabiti princip razvrščanja vnaprej ob 
upoštevanju omejitev virov, ugotoviti realen dobavni rok, rezervirati vire in naročilo 
potrditi. 

Sistemi za terminiranje večinoma delujejo na osnovi simulacije ali na osnovi 
optimizacije. Optimizacijski pristop uporablja naprednejše algoritme razvrščanja, s 
pomočjo katerih se išče čim boljši rezultat. Najprej se po enostavnejših hevrističnih 
pravilih  (po vrstnem redu, po prioriteti, po rokih) določi vrstni red delovnih nalogov. 
Sledi razvrščanje vseh operacij znotraj posameznega delovnega naloga, ob upoštevanju 
vseh razpoložljivih virov in omejitev. Operacije je moč razvrščati naprej ali nazaj po 
časovni osi, možno je tudi obojestransko in ročno razvrščanje. 

Izbira ustreznega programskega paketa bi morala temeljiti na sledečih kriterijih: 
značilnosti sistema, stopnja uporabnosti, integracija z obstoječim informacijskim 
sistemom, tehnologija in cena. 

8.3 Predstavitev programskega orodja Preactor 
Danes obstaja na trgu več sistemov, ki so razviti posebej za potrebe terminiranja 

proizvodnje. Eden od najbolj poznanih je Preactor, od ponudnika Preactor International, 
ki ga v Sloveniji zastopa podjetje Inea d.o.o.  

Preactor je orodje za podporo razvrščanja proizvodnih operacij. Omogoča 
oblikovanje modela razpoložljivih virov in njihovih omejitev za podrobno razvrščanje 
operacij proizvodnje, z značilnostmi kosovne, linijske ali projektne proizvodnje. Več o 
orodju Prteactor najdemo na vstopni strani (http://www.inea.si). 

Informacijski sistem Preactor je lahko integriran ali samostojen. Integracija 
Preactorja z informacijskimi sistemi poslovnega (ERP) in proizvodnega (MES) nivoja 
podjetja se izvede s programskimi vmesniki za izmenjavo podatkov. Preactor podpira 
planiranje na poslovnem (grobo planiranje) in proizvodnem nivoju podjetja (podrobno 
razvrščanje). Ima lastno podatkovno bazo, ki omogoča optimalno hitrost razvrščanja in 
vzdrževanje za podporo razvrstitev potrebnih podatkov. 

Obstaja več stopenj orodij Preactor: od enostavnejših, ki vključujejo enostavnejše 
postopke za razvrščanje (FCS algoritme – terminiranje naprej in nazaj), pa do 
zahtevnejših variant (z APS algoritmi), ki imajo vgrajene naprednejše algoritme 
razvrščanja (prioritetna pravila). 

Funkcionalnosti Preactor razvrščevalnikov so: 
 
− razvrstitev operacij se izvede avtomatsko z uporabo algoritmov razvrščanja, ter 

ob upoštevanju razpoložljivih proizvodnih virov, 
− mogoča je izdelava in uporaba lastnih algoritmov razvrščanja, 
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− lahko se razvršča posamezne operacije ali poljuben sklop povezanih operacij, 
− planerji imajo možnost ročnega poseganja na interaktivno plansko tablo, 
− poizvedovanje s pomočjo filtrov in sortiranja podatkov, 
− avtomatsko popravljanje razvrstitve, 
− upoštevanje odvisnosti časov nastavitev od predhodnih operacij, 
− prikaz zasedenosti proizvodnih virov, 
− prikaz planiranega procesa izdelave povezanih operacij, 
− odzivanje interaktivne planske table na odstopanja od plana in prikaz novega 

stanja.  
 

Slika 8.2 Prikaz razvrščevalnika Preactor 

 

 
 
Vir: http://www.inea.si 

8.4 Pričakovane prednosti ob uvedbi sistema za terminiranje proizvodnje 
Velika razdrobljenost naročil in kompleksnost proizvodnega procesa nam v PC 

Notranja vrata povzročata veliko težav pri zagotavljanju dobavnih rokov kupcem. 
Informacijska podpora z IS Kopa ni povsem ustrezna, zato smo prepričani, da bi z 
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uvedbo dodatnega programskega paketa za podporo terminiranju proizvodnje dosegli 
več pozitivnih učinkov. Ocenjujemo, da bi s tem lahko dosegli: 

 
− Delež naročil, ki bodo v celoti (do zadnjega kosa) izdelana v potrjenem roku, se 

bo povečal iz sedanjih 75 % na 95 %. 
− Trajanje povprečnega ciklusa proizvodnega procesa se bo skrajšalo iz sedanjih 

10 delovnih dni na 9 delovnih dni. 
− Izkoriščenost delovnega časa bo boljša in s tem bo višja tudi produktivnost. Na 

ta način se bodo znižali fiksni stroški, saj se bo število zaposlenih znižalo za 
približno 3 %. 

− Omogočene bodo točnejše povratne informacije, saj se bo vedelo kdaj točno bo 
neko naročilo izdelano. 

− Omogočen bo boljši pregled nad zasedenostjo kapacitet. S tem ne bo prihajalo 
do nerealnih potrditev dobavnih rokov. 
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9 SKLEP 

V poslovnem svetu se razmere stalno spreminjajo in vedno več je informacij, ki so 
pomembne za odločanje in vodenje podjetij. Za uspešno poslovanje mora biti odločanje 
učinkovito in pravilno. Zagotavljanje pravih in pravočasnih informacij je mogoče doseči 
le z uporabo ustreznega informacijskega sistema (IS), zato morajo podjetja slediti 
spremembam tudi na področju informatike. Pogosto je potrebna kar zamenjava 
celotnega IS, kot je bil primer tudi v podjetju LIP Bled. 

V diplomski nalogi opisujem potek prenove informacijskega sistema v podjetju LIP 
Bled, PC Notranja vrata in rezultate, ki smo jih dosegli s prenovo. Z diplomsko nalogo 
sem skušal prikazati tesno povezanost planiranja v podjetju, ki sega vse od strateškega 
nivoja do najnižjega operativnega nivoja, z informacijsko podporo, ki mora biti 
zagotovljena s pomočjo IS na vseh nivojih odločanja.  

Na kratko sem predstavil pomen planiranja in njegove usklajenosti na vseh nivojih. 
Opisane so funkcije planiranja proizvodnje, med katerimi je najpomembnejše planiranje 
proizvodnega programa, ker je z njim določena osnova, ki pogojuje tako uspešnost 
poslovanja kot tudi možnosti učinkovitega planiranja in vodenja proizvodnje na nižjih 
nivojih. Na kratko opisane zahteve za oblikovanje sistema planiranja in vodenja 
proizvodnje so kot vezni člen med samim planiranjem in informacijsko podporo 
planiranju. V osrednjem delu naloge opisujem značilnosti proizvodnega procesa v PC 
Notranja vrata in doseženo stopnjo na področju prenove IS, ki smo jo dosegli z uvedbo 
ERP sistema Kopa. 

Osnovna ugotovitev glede prenove IS v podjetju LIP Bled je, da je bila prenova 
dejansko potrebna. Delati na način, kot je to potekalo pred letom 2003, danes ne bi bilo 
več mogoče. Obravnavana vsebina v diplomski nalogi pa je pomembna zaradi 
ugotovitve, da sedanji IS ne zadovoljuje vseh informacijskih potreb. Zaradi tega v 
zadnjem delu diplomske naloge obravnavam področje mikroplaniranja proizvodnje, kjer 
sam vidim še precej rezerv. To predvsem zaradi dejstev, da bodo naročila izdelkov 
vedno bolj razdrobljena, zahteve po skrajšanju rokov vse večje in pritisk na znižanje cen 
izdelkov vse hujši. Glede na omenjena dejstva je potrebno iskati notranje rezerve in 
ravno na področju mikroplaniranja proizvodnje je mogoče doseči še boljše rezultate. 

Prenova IS v podjetju LIP Bled z uvedbo ERP sistema Kopa je bila za podjetje 
bistvenega pomena in je prinesla več pozitivnih učinkov, vendar v dani situaciji z njim 
ni mogoče več učinkovito zagotavljati vseh informacij, ki so potrebne za uspešno 
planiranje in vodenje proizvodnje. Nadaljnji izzivi nas še čakajo. 
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